
REVISÃO SISTEMATIZADA

Resumo A análise da impedância bioelétrica é o método de avaliação da composição 

corporal, que é rápido e fácil de ser aplicado, permitindo a determinação da massa livre de gordura, da massa 

celular corporal e da água corporal total, extra e intracelular. Várias técnicas são descritas na literatura, com 

diferentes métodos de análise da impedância. É frequentemente utilizada na prática clínica em diversas situações 

como: adultos e idosos saudáveis. Porém, a análise deve ser ajustada de acordo com a raça, etnia, idade, sexo 

e alterações de massa livre de gordura e gordura corporal. Existem poucos estudos sobre sua aplicabilidade em 

mulheres grávidas, apesar de ser método de fácil aplicação para avaliar a composição corporal, além de não 

expor a gestante a radiações. Particularidades da gestação, tais como a hemodiluição, a alteração da geometria 

corporal e o acúmulo de líquido na cavidade amniótica são aspectos que podem influenciar os resultados da 

análise. Sua aplicabilidade na obesidade e na desnutrição demanda, algumas vezes, equações ajustadas para 

a população alvo. A origem da análise da impedância bioelétrica é fundamentada pelas propriedades elétricas 

dos tecidos que são relacionados ao seu conteúdo de água e eletrólitos. Apesar de a impedância bioelétrica 

ser método promissor na avaliação da composição corporal materna, é necessário que estudos obtenham 

informações mais precisas e validadas.

Abstract The bioelectrical impedance analysis is a method to evaluate body 

composition, easy and fast applied, allowing the determination of the fat-free mass, body cell mass and total 

body water, extra and intracellular. A lot of techniques are described in the literature, with different methods of 

impedance analysis. It is frequently used at clinical practice in healthy elderly and adults. However, the analysis 

may be adjusted with race, ethnic group, age, sex, fat free mass and body fat. There are few studies about 

applicability in pregnancies, despite of being an easy method to evaluate body composition and do not expose 

the pregnant woman to radiation. Pregnancy particularities as maternal hemodilution, body geometry change, 

and the fluid accumulation in amniotic cavity are aspects that may influence the results. Its applicability in obesity 

and malnutrition demand, sometimes, equations adjusted for target population. The origin of the bioelectrical 

impedance analysis is supported by electrical properties of the tissues that are related to their water and electrolytes 

content. The bioelectrical impedance is a promissory method to evaluate maternal body composition. However, 

more studies are needed to establish its accuracy and validity. 
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Introdução

A análise de impedância bioelétrica (BIA) representa 

um dos primeiros processos rápidos, não invasivos, não io-

nizantes, e de confiabilidade aceitável para quantificação dos 

compartimentos corporais, principalmente os de natureza 

fluida1 (C).

Os métodos classicamente utilizados na avaliação da água 

corporal têm pouca aplicabilidade na prática clínica, pois 

apresentam grande complexidade e são onerosos. Esses métodos 

utilizam a diluição isotópica com deutério ou oxigênio 182 

(C). A BIA; por sua vez, é método com maior aplicabilidade 

clínica e pode ser realizada tanto em indivíduos saudáveis 

quanto enfermos. Permite a determinação da massa livre de 

gordura e da água corporal total em indivíduos sem anor-

malidades significativas de líquidos e eletrólitos corporais. 

É necessário adequar a população conforme a patologia e a 

idade para analisar a composição corporal, utilizando equações 

preestabelecidas3 (D).

Sua aplicação em Pediatria e Neonatologia, bem como na 

obesidade e na desnutrição, revela-se viável, embora deman-

dando, algumas vezes, equações ajustadas para a população 

alvo. As maiores restrições ao método referem-se à sua apli-

cabilidade em casos com acentuados dos espaços hídricos, tais 

como edemas e derrames cavitários, quando o método pode 

ser pouco preciso em sua análise1 (C).

A origem da BIA é fundamentada em observações realiza-

das desde 1871, quando as propriedades elétricas dos tecidos 

foram descritas. As diferenças nas propriedades elétricas dos 

distintos tecidos do organismo, incluindo aqueles danificados 

por alterações após a morte, são relacionadas ao seu conteúdo 

de água e eletrólitos3 (D).

Em 1970, foram estabelecidos critérios sobre a relação entre 

a impedância e o conteúdo de água do organismo, e em 1990, 

tornaram-se comercialmente disponíveis os aparelhos de BIA, 

com frequência única e multifrequência. Mais recentemente 

foi desenvolvido um novo método: a BIA segmentar para 

superar incoerências entre resistência (R) e massa corporal do 

tronco3 (D).

Existem poucos estudos sobre a aplicabilidade da BIA em 

mulheres grávidas. Devido às particularidades da gestação, as 

quais se tornam ainda mais complexas quando estas mulheres 

apresentam alterações como edema, obesidade, hipertensão arte-

rial, poucos artigos abordam este assunto. Este artigo tem como 

objetivo revisar os principais conceitos utilizados na aplicação 

da BIA e abordar os conhecimentos existentes sobre a aplicação 

deste método em mulheres grávidas.

Métodos

Para a elaboração desta revisão, realizou-se uma ampla pes-

quisa na literatura disponível. Os estudos foram selecionados 

pelas referências encontradas em bases de dados, utilizando os 

seguintes sites de busca: Pubmed, Lilacs e Embase. Foram incluí-

das ainda referências de especialistas na área, buscas em revistas 

nacionais e nas referências dos artigos de revisão sobre o tema. 

A pesquisa dos artigos foi efetuada aplicando-se os seguintes 

termos: electric impedance e pregnancy. Foram incluídos estudos 

realizados em seres humanos, em inglês, espanhol e português, 

no período de 1980 a 2009. Foram selecionados para a presente 

revisão os que apresentaram relevância científica e consistência 

metodológica para interpretação dos resultados.

Resultados

A revisão incluiu os artigos em que a BIA foi utilizada em 

mulheres grávidas. No site Pubmed, pelo sistema Mesh, foram 

identificados 90 artigos, 71 deles em seres humanos; no Lilacs 

foram identificados cinco trabalhos, apenas um selecionado; e 

no site Embase, 22 artigos. Para a elaboração da presente revisão, 

21 artigos foram selecionados sobre impedância bioelétrica em 

humanos, 14 deles realizados em gestantes. Serão relatados os 

resultados em tópicos para melhor compreensão do tema nas 

próximas páginas.

Princípios da impedância bioelétrica

O estudo da impedância bioelétrica parte do princípio de 

que a R de um material condutivo homogêneo, que apresenta 

determinado comprimento (L), é diretamente proporcional a 

este (L) e inversamente proporcional à sua área transversal. O 

corpo humano não é, exatamente, um cilindro uniforme e sua 

condutividade não é constante. Entretanto, pode ser estabelecida 

relação empírica entre o quociente de impedância, determinado 

pela equação L2/R, e o volume de água corporal, o qual contém 

os eletrólitos que conduzem a corrente elétrica pelo corpo. Na 

prática é utilizada a medida da altura do indivíduo (A), por 

ser mais facilmente mensurada que o comprimento condutivo, 

usualmente medido do pulso até o tornozelo3 (D).

A massa magra corporal, constituída de aproximadamente 

73% de água, apresenta relação empírica com a A2/R. Devido 

à inerente não homogeneidade corporal, o termo A2/R equivale 

a um cilindro, que deve corresponder a real geometria corporal 

adaptado por um coeficiente apropriado. Este coeficiente depende 

de vários fatores, inclusive da anatomia dos segmentos corporais 
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analisados. Portanto, podem ocorrer erros quando há alteração 

na resistividade dos materiais condutores, variações na relação 

entre altura e comprimento condutivo, e variações na forma do 

corpo e de seus segmentos. O corpo oferece dois tipos de R para 

a corrente elétrica: capacitativa (reactância) e resistiva (chamada 

simplesmente de resistência). As membranas celulares respondem 

pela resistência capacitativa e os líquidos extra e intracelulares 

pela resistiva. O termo impedância é utilizado para descrever a 

combinação dos dois tipos de resistência. 

Os comportamentos dos tecidos biológicos in vivo têm sido 

estudados por meio de circuitos elétricos variados. Dentre estes, 

o mais comumente utilizado é aquele que descreve duas resis-

tências: a resistência do líquido extracelular, descrita como em 

paralelo à segunda resistência, composta pela reactância (mem-

brana celular), disposta em série com a do líquido intracelular. A 

corrente com elevada frequência atravessa o espaço intracelular 

e a com baixa frequência o espaço extracelular. 

A reactância e a resistência são medidas em diferentes fre-

quências, porém a BIA de frequência única (50 kHz) é a mais 

utilizada. Em análises de frequência zero (ou baixa frequência), 

a corrente elétrica não atravessa a membrana celular, que atua 

como isolante e a corrente passa pelo fluido extracelular, o qual 

será o responsável pela resistência corporal mensurada nessa 

frequência (R
o
). E em frequências muito altas (ou infinitas), a 

resistência total (R∞) medida reflete a combinação dos fluidos 

extra e intracelular.

Utilizando-se a frequência de 50 kHz, a corrente passa pelos 

fluidos intra e extracelular, mas a proporção é variável de tecido 

para tecido. Outra teoria em paralelo considera que a resistivi-

dade dos fluidos aumenta de forma diretamente proporcional 

com a quantidade de material não condutor que se encontra em 

suspensão nesse meio. Essa teoria considera que a resistência dos 

líquidos condutivos aumenta conforme a quantidade de material 

não condutível, que pode ser representado por células. Fórmulas 

idealizadas para aplicação in vitro têm o seu uso extrapolado 

para uso in vivo. 

A relação entre reactância e resistência reflete diferentes 

propriedades elétricas dos tecidos, as quais podem variar con-

forme o estado nutricional do indivíduo, o grau de hidratação 

tecidual ou quando afetados por doenças. O ângulo fase é um 

índice utilizado na avaliação dessa relação, e outros índices 

inter-relacionados são descritos na literatura3-5 (D).

Métodos de BIA

Nos aparelhos comumente utilizados e disponíveis no mer-

cado os resultados são obtidos de imediato por meio de impresso 

próprio ou por demonstração em visor. Cada modelo de aparelho 

vem acompanhado de programa específico para interpretação dos 

resultados. Os vários métodos de BIA são descritos a seguir:

BIA de frequência única (SF–BIA)

Este método utiliza frequência fixa de 50 kHz. Permite estimar 

a quantidade de massa livre de gordura de indivíduos saudáveis, 

por meio de eletrodos aplicados nas superfícies do pé e da mão. 

Não determina alterações no fluido intracelular e não avalia de 

maneira precisa a água corporal total. Porém, é possível obter 

uma soma ponderal da água extra e intracelular3 (D).

BIA de multifrequência (MF–BIA)

Utiliza diferentes frequências (0, 1, 5 50, 100, 200 a 500 

kHz) para avaliar massa livre de gordura, água corporal total, água 

intracelular e extracelular. A MF-BIA é o método mais preciso 

quando comparado à SF-BIA na estimativa da quantidade de 

água extracelular. Já a SF-BIA é mais precisa para a quantidade 

de água corporal total em indivíduos gravemente doentes6 (C).

Espectroscopia bioelétrica (BIS)

Estima a quantidade de água extra e intracelular. É verificada 

certa dificuldade para obter valores exatos de resistividade; porém, 

em populações saudáveis podem ser obtidos valores precisos pelas 

equações. Outros estudos mostram que a mistura de equações 

apresenta melhores resultados, entretanto a utilização destas 

requer maiores investigações7,8 (C).

BIA segmentar

É mais indicada para avaliar alterações e distribuição de lí-

quidos corporais em pacientes cirúrgicos com ascite, insuficiência 

renal, e também para avaliar o acúmulo de líquidos pulmonar, 

abdominal e na região do tronco9 (D).

BIA localizada

Define adequadamente os segmentos corporais e é influen-

ciado por efeitos como: estado de hidratação, frações de gor-

dura, condições geométricas, dentre outros. Pode ser utilizada 

na evolução terapêutica de várias doenças e para avaliação da 

gordura abdominal10 (C).

Análise vetorial de impedância bioelétrica (BIVA ou vetor BIA)

A análise vetorial de impedância bioelétrica (BIVA) é a 

técnica que avalia o paciente por medidas diretas do vetor de 

impedância e não depende de modelos matemáticos e equações. 

Sua análise pode ser alterada de acordo com a variabilidade 

biológica do indivíduo11 (D).
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Compartimentos corporais

Os compartimentos corporais analisados pela BIA são: massa 

livre de gordura, água corporal total, água extra e intracelular e 

massa celular corporal. A documentação da resistência (impe-

dância) e reactância e sua interpretação por meio de equações 

podem evidenciar os principais componentes energéticos hídricos 

do organismo.

A massa livre de gordura é tudo aquilo que não é gordura 

corporal. Para determinar a massa livre de gordura utilizando 

o método de SF-BIA, é necessário que o indivíduo esteja em 

estado de hidratação normal, devendo também considerar fatores 

como gênero, idade e etnia nas equações utilizadas.

Para análise da água corporal total, extra e intracelular, os 

métodos SF e MF-BIA não são suficientemente precisos quando 

há alteração do estado de hidratação. A alteração eletrolítica 

exerce influência na BIA. Além disso, não permite avaliar com 

precisão a água corporal total e extracelular quando há alterações 

agudas da quantidade de líquido corporal.

A hidratação média do organismo de massa livre de gordura 

varia de acordo com a idade (recém-nascidos, 80%; crianças de 

dez anos de idade, 75%; e adultos saudáveis, 73%). O espaço 

extracelular representa proporção constante da água corporal 

total em condições normais. Na SF-BIA o aumento de água 

extracelular e da água corporal total pode indicar edema e/ou 

desnutrição. Já a MF-BIA é sensível a alterações da quantidade de 

água intracelular e; por esse motivo, esse método não é indicado 

para estimar quantidade de massa livre de gordura ou gordura 

corporal na presença de alteração do estado de hidratação.

A massa celular corporal é compartimento rico em proteína 

e afetado em estados catabólicos. Em pacientes hiper-hidratados 

o aumento da quantidade de água extracelular pode interferir na 

avaliação dos dados, sendo necessário estimar a massa livre de 

gordura para detectar a desnutrição proteica. Em pacientes com 

sobrecarga líquida, como ascite e grande alteração do estado de 

hidratação, a aplicação do método de BIA não parece ser o mais 

adequado para estimar a massa celular corporal.

Aplicabilidade clínica da BIA em obstetrícia

Para que a BIA seja aplicada e interpretada corretamente, 

é necessário atender a algumas recomendações: a paciente deve 

estar em jejum de oito horas; não ingerir bebida alcoólica antes 

do exame; a altura e o peso devem ser aferidos no momento da 

avaliação; realizar em temperatura ambiente; aplicar os eletrodos 

em locais sem lesões de pele; manter a paciente em decúbito 

dorsal, sem calçados, meias, relógio ou pulseiras, e não ter ne-

nhum adereço metálico. A presença de próteses ou implantes 

não prejudica o exame; a monitorização da atividade cardíaca é 

recomendável em pacientes com marca-passo ou desfibrilado-

res. Quanto ao posicionamento dos membros, as pernas devem 

se mantidas afastadas, as mãos abertas e apoiadas na maca, os 

braços separados do tronco em ângulo de 30º e os pés separados 

em ângulo de 45º3,5 (C, D). 

O local de aplicação deve ser higienizado com álcool para a 

retirada do excesso de gordura da pele e, em seguida, dois ele-

trodos aderentes são colocados no pé e dois na mão, seus cabos 

são conectados ao aparelho e ao monitor.

A BIA é amplamente utilizada em muitas situações clínicas. 

No entanto, existem limitações que devem ser consideradas. Em 

indivíduos adultos saudáveis, a equação deve ser validada de 

acordo com a população a ser estudada (raça, etnia, idade, sexo). 

Em idosos saudáveis, as equações são ajustadas de acordo com 

alterações de massa livre de gordura, gordura corporal e idade. 

A alteração de massa livre de gordura e gordura corporal pode 

ser avaliada em indivíduos com alteração do estado de hidrata-

ção, porém devem ser interpretadas com prudência e precisão. 

Nessas situações, a análise longitudinal das avaliações pode ser 

empregada. Em casos em que o indivíduo apresenta estatura 

baixa ou alta, utilizam-se geralmente equações adaptadas. O 

método mais indicado, nesse caso, é a BIA segmentar.

A aplicação da BIA em gestantes deve-se ater a algumas 

particularidades, pois o aumento da volemia na gravidez, prin-

cipalmente na fração plasmática, reduz o hematócrito, o que 

pode interferir nas estimativas da impedância bioelétrica. A 

geometria corporal também se altera, afetando uma das premis-

sas do cálculo da resistência e reactância, que é o diâmetro do 

corpo atravessado pela corrente. Alguns autores enfatizam que o 

glicogênio tecidual tende a se depletar no final da gestação, com 

concomitante perda de água celular, resultando em mudança de 

densidade da massa magra e falha na sua estimativa1,12 (C).

A água corporal total aumenta com o avanço da gestação, 

principalmente pelo desenvolvimento do feto e da placenta, 

bem como pelo aumento do volume de líquido amniótico e da 

volemia sanguínea materna. Estudos realizados nos anos 1950 

e 1960 sugerem aumento de aproximadamente 6 L na gravidez. 

Entretanto, nessa época, as medidas eram realizadas por métodos 

invasivos pelas técnicas de diluição. 

Com o advento da BIA, surgiram pesquisas sobre sua apli-

cação na gravidez. Lukaski et al.13 (C) realizaram um estudo 

com 15 gestantes saudáveis, com feto único, utilizando a BIA 

de frequência única (50 kHz) nos períodos de 14 a 16 semanas 

antes da gestação; aproximadamente na 14ª, 26ª e entre a 36ª 

e 38ª semanas de gestação, e 8 semanas pós-parto (na ama-
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mentação). Foi verificado que a água corporal total aumenta 

significativamente durante a gravidez e diminui no pós-parto. 

Não foi verificada diferença quando se analisou a água corporal 

total expressa como uma fração do peso corpóreo materno. Os 

autores demonstraram haver significativo aumento da água 

corporal total durante a gravidez, e que este parâmetro pode ser 

avaliado pela BIA. Eles alertam que esta avaliação requer uso de 

modelos específicos, os quais incluam variáveis da BIA e medidas 

antropométricas para a correção dos valores em decorrência de 

mudanças da geometria corporal na gestação. Para os autores, 

a BIA é também método válido para determinar mudanças 

longitudinais da água corporal na gestação.

A quantidade de água corporal total e de fluido extracelular 

é avaliada no estudo de Van Loan et al.7 (C), em dez mulheres 

grávidas realizando em cada uma cinco sessões: antes da gestação, 

entre 8ª e 10ª semanas, 24ª e 26ª semanas, 34ª e 36ª semanas de 

gestação e quatro a seis semanas pós-parto. Foi utilizada a técnica 

da espectroscopia bioelétrica (BIS) e a de diluição, por óxido de 

deutério e brometo de potássio. Os valores obtidos de água corporal 

total e de fluido extracelular foram 33,2±4,6 L versus 31,6±6,2 

L e 15,2±1,3 L versus 16,9±2,3 L, respectivamente. Tais valores 

estimados pela BIS não foram significativamente diferentes dos 

valores obtidos pela diluição. Assim, os resultados do estudo su-

gerem que a BIS pode ser útil na estimativa dos volumes de fluido 

extracelular e água corporal total durante a gestação7 (C).

No estudo de Morais et al.1 (C), as quantidades de massa magra, 

gordura corporal, água corporal total, água extra e intracelular são 

avaliadas em 30 gestantes de termo, sem complicações, com idades 

entre 15 e 50 anos, no período pré-parto e sem sofrimento fetal. 

Os autores verificam, ainda, a sobrecarga hídrica extracelular no 

terceiro espaço, que tem relação com o equilíbrio sódio/potássio 

permutável, utilizando aparelho de BIA de frequência fixa de 

50 kHz. Para os autores, as gestantes de termo sem disfunções 

orgânicas apresentam resultados compatíveis à população es-

sencialmente jovem e sadia; entretanto, compartilham algumas 

anormalidades hídricas e compartimentais próprias de grupos 

enfermos. Conclui-se que a BIA pode ser utilizada na detecção 

dos desvios hídricos e energéticos durante a gravidez. 

As alterações de água corporal total, água extra e intracelular 

são investigadas em gestantes hipertensas por Valensise et al.2 

(C). Os autores utilizam a técnica de BIA de multifrequência. Os 

resultados mostram que a água corporal total, extra e intracelular 

aumenta significativamente durante toda a gravidez. Também 

relatam que a redução na água corporal total na pré-eclâmpsia 

é sinal da inadequada adaptação hemodinâmica, por redução do 

volume plasmático circulante. Esse mecanismo reflete o balanço 

entre o aumento do diâmetro vascular e a lesão endotelial, que 

pode ocorrer na ausência da redistribuição de fluidos e contribuir 

para o desenvolvimento na hipertensão na gestação. Embora a 

relação entre as estimativas da BIA sobre a água corporal não esteja 

completamente estabelecida durante a gestação, os resultados 

indicam que a técnica baseada na condutividade tem potencial 

aplicabilidade em estudos com mulheres grávidas.

Martin, O’Sullivan e Brown14 (C) examinam as diferenças no 

metabolismo e na composição corporal em diferentes tipos de 

doença hipertensiva da gestação. O peso corporal das gestantes 

com hipertensão gestacional é significativamente maior que 

aquele observado nas normotensas; no entanto, os autores não 

detectaram diferença na composição corporal (água corporal total, 

massa magra e massa gorda) avaliada pela BIA de frequência 

única. Esse aspecto pode ter sido prejudicado pelo pequeno 

número de casos analisados na amostra.

A relação entre os índices mensurados pela BIA e o peso do 

recém-nascido é analisada em estudo de Ghezzi et al.15 (C). Os 

autores constatam que os índices obtidos no segundo e terceiro 

trimestres são fatores preditores independentes para o peso no 

nascimento.

Os resultados obtidos com a aplicação da BIA são associados 

à pré-eclâmpsia e edema por Yasuda et al.16 (B). Nesse estudo 

são incluídas 440 mulheres com gestação única, idades entre 20 

e 36 anos e IMC entre 18 e 24 kg/m2. Os autores demonstram 

que o índice da BIA em gestantes normais aumenta significati-

vamente no final da gestação, quando comparado com o início. 

Este índice consiste na relação A2/R e tem sido descrito como 

melhor preditor da água corporal total. Os índices no grupo com 

edema são significativamente maiores no terceiro trimestre. O 

índice obtido pela BIA no grupo de gestante com pré-eclâmpsia 

apresenta aumento substancial em relação ao Grupo Controle, 

antes do desenvolvimento clínico do edema. Este aumento dos 

índices prediz desenvolvimento de edema e pré-eclâmpsia. A 

técnica é não invasiva e por ser rápida e simples não requer 

participação ativa do paciente. Os resultados mostram que, com 

as medidas dos índices da BIA, é possível monitorar alterações 

longitudinais na água corporal total e más adaptações hemodi-

nâmicas em gestantes com pré-eclâmpsia.

A investigação da quantidade de água total, extra e intrace-

lular em mulheres antes, durante e após a gestação é realizada 

utilizando-se o método BIS17 (C). Os autores observam que a 

relação entre a quantidade de água extracelular total e a água 

corporal total aumenta de 43,8±3,2%, na avaliação prévia à 

gestação, para 45,6±4,2%, 48,2±4,3% e 45,6 g±3,7%, na 14ª, 

32ª e duas semanas após o parto, respectivamente. Estima-se, 

com relativa precisão, que ocorre aumento da quantidade de água 

intracelular na 32ª semana. Desta maneira, os autores afirmam 
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que o método pode ser utilizado no estudo de gestantes por ser 

simples e seguro, porém são necessárias maiores investigações.

Em outro estudo, Levario-Carrillo et al.18 (B) verificam a 

distribuição de água corporal total em gestantes com diagnóstico 

de hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, utilizando a BIA 

de frequência única (50 kHz). Os exames realizados no terceiro 

trimestre da gestação procuram comparar os resultados obtidos 

com os dados de 110 gestantes sadias. Os autores constatam no 

Grupo Controle, 36 L de água corporal total, enquanto que nas 

gestantes hipertensas, com pré-eclâmpsia leve e grave, a água 

corporal total é de 50, 52 e 48 L, respectivamente. Também 

relatam que, embora grande parte das pacientes apresentasse 

edema, a altura e o peso pré-gestacional são semelhantes quando 

comparados ao estudo de Valensise et al.2 (C), o qual mostra 

diminuição progressiva da água corporal total em gestantes 

hipertensas no terceiro trimestre. Foi observada diferença sig-

nificativa no total de água corporal total, mesmo após o ajuste 

do peso, confirmando assim que a diferença não é decorrente do 

peso corporal. Identifica-se, ainda, que a distribuição de massa 

gorda é significativamente maior nas mulheres com hiperten-

são gestacional (26±13 kg) quando comparado com o Grupo 

Controle (20±7 kg). Os autores sugerem que existe diferença na 

composição corporal materna quando a gestação é acompanhada 

de complicações relacionadas com a hipertensão arterial. 

Fica evidente que alterações do volume de água corporal 

total podem ser associadas à situação clínica ou gravidade das 

complicações, e que a distribuição de água entre os diferentes 

compartimentos pode ser; portanto, uma questão essencial para 

a avaliação prospectiva.

Discussão

A BIA é técnica de avaliação da composição corporal uti-

lizada em vários estudos. As BIA de frequência única e de 

multifrequência permitem prever a composição corporal com 

maior precisão. Porém, as condições geométricas (alterações no 

tronco) e compartimentalização de líquidos podem dificultar a 

análise, limitando a validação dos resultados19 (D).

Sabe-se que o ganho de peso durante a gestação é necessário 

para o desenvolvimento adequado do feto, e que existem alte-

rações no estado de hidratação do organismo materno, podendo 

interferir nos métodos de análise dos líquidos corporais20 (C). 

Considerando-se os vários estudos relativos aos métodos de BIA, 

na presença de significante alteração do estado de hidratação, 

como por exemplo, na gestação, diferenças individuais aumentam 

os níveis de hidratação, dificultando sua análise. Nesse caso, o 

método SF-BIA não seria o mais adequado para avaliar água 

intra ou extracelular. MF-BIA e BIS são métodos não invasivos 

e úteis para acompanhamento de mudanças metabólicas em 

indivíduos que apresentam alteração do estado de hidratação21 

(D). Mas são necessárias maiores validações deste método para 

a aplicação na prática clínica.

A recomendação de ganho de peso durante a gestação não 

é bem definida devido à dificuldade de reconhecimento da 

contribuição relativa de peso dos seguintes componentes: feto, 

placenta, líquido amniótico, útero, tecido mamário, água corporal 

total, massa gorda e massa livre de gordura22 (D). Nesse senti-

do, a BIA pode representar importante método a ser utilizado 

para avaliação da composição corporal de gestantes normais 

ou daquelas portadoras de patologias que possam influenciar 

esses parâmetros.

A avaliação precisa do volume de líquidos e composição 

corporal, tanto em estado saudável quanto na doença, é um 

grande desafio clínico23 (D) e na gravidez essa avaliação se torna 

mais complexa, devido às alterações fisiológicas nos comparti-

mentos hídricos do organismo, considerando que o aumento da 

água corporal é responsável pela maior parte do ganho de peso 

durante a gestação. 

A possibilidade de a impedância bioelétrica ser aplicada 

na monitorização de gestantes de alto risco, principalmente 

nas portadoras de síndromes hipertensivas, acrescenta grande 

interesse no estudo da aplicação clínica da BIA. A variação dos 

compartimentos de água corporal e sua utilização no seguimento 

longitudinal de determinadas patologias poderão trazer novos 

parâmetros de controle clínico e, inclusive, orientar terapêuticas 

específicas. Entretanto, os métodos aqui discutidos carecem ainda 

de estudos que comprovem a confiabilidade e reprodutibilidade 

das mensurações realizadas. Este é um campo de pesquisa ainda 

a ser explorado, principalmente no seguimento das mudanças 

dos fluidos nos diversos compartimentos e dos fenômenos adap-

tativos ao longo da própria gravidez. 

Os fenômenos adaptativos do organismo materno favorecem 

a implantação do ovo, o desenvolvimento da placenta e do pro-

duto conceptual. A adequada implantação e o desenvolvimento 

placentário são essenciais para que a nutrição do organismo fetal 

ocorra suficientemente24 (C). Dados sugerem que o desenvolvi-

mento placentário adapta-se às condições do organismo materno, 

e mecanismos de compensação são possíveis mesmo em situações 

de subnutrição. O estado nutricional e a oferta de nutrientes 

podem influenciar o desenvolvimento dos vilos placentários e, 

consequentemente, interferir no funcionamento da placenta25 

(D). O estudo da composição corporal pela BIA e sua relação 

com o desenvolvimento da placenta é outro campo possível de 

ser abordado em diferentes períodos gestacionais.
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A BIA é, sem dúvida, um método fácil de avaliar a compo-

sição corporal por ser relativamente barato, portátil e não expor 

indivíduos a radiação ionizante. Mas há algumas limitações, como 

a alteração hídrica e a geometria corporal materna, que podem 

influenciar os resultados da análise. Contudo, nem por isso o estado 

1. Morais AA, Tavares GM, Pezzin AC, Moana AA, Galvão HP, Faintuch J. 
Avaliação da composição corporal em gestantes de termo. Rev Assoc Med Bras. 
1997;43(2):109-13. 

2. Valensise H, Andreoli A, Lello S, Magnani F, Romanini C, De Lorenzo A. 
Multifrequency bioelectrical impedance analysis in women with a normal and 
hypertensive pregnancy. Am J Clin Nutr. 2000;72(3):780-3.

3. Kyle UG, Bosaeus I, De Lorenzo AD, Deurenberg P, Elia M, Gómez JM, Heitmann 
BL, Kent-Smith L, Melchior JC, Pirlich M, Scharfetter H, Schols AM, Pichard C; 
Composition of the ESPEN Working Group. Bioelectrical impedance analysis--
part I: review of principles and methods. Clin Nutr. 2004;23(5):1226-43.

4. Piccoli A, Pillon L, Dumler F. Impedance vector distribution by sex, race, body 
mass index, and age in the United States: standard reference intervals as bivariate 
Z scores. Nutrition. 2002;18(2):153-67.

5. Waitzberg DL, Dias MCG. Guia básico de terapia nutricional – Manual de boas 
práticas. 1ª ed. São Paulo: Atheneu; 2005.

6. Hannan WJ, Cowen SJ, Plester CE, Fearon KC, deBeau A. Comparison of bio-
impedance spectroscopy and multi-frequency bio-impedance analysis for the 
assessment of extracellular and total body water in surgical patients. Clin Sci 
(Lond). 1995;89(6):651-8.

7. Van Loan MD, Kopp LE, King JC, Wong WW, Mayclin PL. Fluid changes during 
pregnancy: use of bioimpedance spectroscopy. J Appl Physiol. 1995;78(3): 
1037-42. 

8. Piccoli A, Rossi B, Pillon L, Bucciante G. A new method for monitoring 
body fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc graph. Kidney Int. 
1994;46(2):534-9.

9. Tagliabue A, Andreoli A, Comelli M, Bertoli S, Testolin G, Oriani G, et al. Prediction 
of lean body mass from multifrequency segmental impedance: influence of 
adiposity. Acta Diabetol. 2001;38(2):93-7.

10. Scharfetter H, Schlager T, Stollberger R, Felsberger R, Hutten H, Hinghofer-Szalkay 
H. Assessing abdominal fatness with local bioimpedance analysis: basics and 
experimental findings. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001;25(4):502-11.

11. Lukaski HC, Hall CB, Siders WA. Assessment of change in hydration in women 
during pregnancy and postpartum with bioelectrical impedance vectors. Nutrition. 
2007;23(7-8):543-50.

12. McCarthy EA, Strauss BJ, Walker SP, Permezel M. Determination of maternal 
body composition in pregnancy and its relevance to perinatal outcomes. Obstet 
Gynecol Surv. 2004;59(10):731-42

de hidratação do indivíduo impede que a técnica seja realizada, 

pois suas equações são adaptadas de acordo com a necessidade. 

Portanto, apesar da impedância bioelétrica ser método promissor 

na avaliação da composição corporal materna, é necessário que 

mais estudos estabeleçam resultados precisos e validados.
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