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RESUMO 
 

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) acomete 2-8% das gestações e é uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade materna em todo o mundo. 

Métodos para a identificação precoce das gestantes com maior risco para PE 

possibilitariam a introdução de intervenções para reduzir desfechos adversos 

maternos e perinatais. Objetivo geral: Avaliar o desempenho da bioimpedância 

elétrica (BIA) na predição do desenvolvimento de PE; e específicos: a) aferir 

com BIA a gordura corporal água corporal total e a relação entre seus 

compartimentos (intra e extracelular); b) verificar se os resultados identificaram 

as gestantes com risco de desenvolver PE. Material e método: Este coorte 

prospectivo recrutou nulíparas saudáveis. As participantes realizaram BIA com 

17-20 semanas e foram acompanhadas até seis semanas pós-parto. A 

capacidade preditiva das diversas variáveis da BIA para o surgimento de PE foi 

avaliada por regressão logística univariada e multivariada. A probabilidade de 

ocorrência de PE foi estimada a partir do modelo de regressão ajustado. A 

adequação do modelo final foi calculada pelo teste de Hosmer-Lemeshow. 

Criamos curvas ROC para avaliar a sensibilidade e especificidade de diferentes 

estimativas da BIA na predição da PE. Resultados: 196 gestantes participaram 

do estudo e 12 (6,1%) desenvolveram PE. No modelo multivariado final as 

variáveis da BIA entre 17-20 semanas associadas com ocorrência de PE foram 

a relação água extracelular/água intracelular ≤ 0,61, massa musculoesquelética 

≥ 25 Kg e a gordura corporal ≥ 44%. A combinação dessas três estimativas teve 

acurácia preditiva de 83,7%, sensibilidade de 83,3%, especificidade de 83,7% e 

valor preditivo negativo de 98,7% para PE. Conclusão: A BIA realizada em 

nulíparas entre 17-20 semanas teve boa acurácia e alto valor preditivo negativo 

para o risco de desenvolver PE. 

 

Palavras-chave: predição de pré-eclâmpsia, bioimpedância elétrica, BIA, 
composição corporal. 
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ABSTRACT   

 

Introduction: Preeclampsia (PE) affects 2–8% of pregnancies and is one of the 

main causes of maternal morbidity and mortality worldwide. Early identification of 

pregnant women at higher risk for PE would allow the use of interventions to 

reduce adverse maternal and perinatal outcomes. Objective: To assess the 

ability of bioelectrical impedance analysis (BIA) in pregnancy to predict the 

development of PE. Methods: This prospective cohort involved healthy 

nulliparas who underwent BIA at 17–20 weeks´ gestation and were followed until 

delivery. We used univariate and multivariate logistic regression to assess the 

ability of BIA measures to predict the occurrence of PE. We used an adjusted 

regression model to estimate the probability of developing PE, the Hosmer-

Lemeshow test to assess the adequacy of the final model, and ROC curves to 

assess the sensitivity and specificity of different BIA measures in the prediction 

of PE. Results: Twelve (6.1%) of the 196 participants developed PE. In the final 

multivariate model, the following BIA measures were associated with the 

occurrence of PE: extracellular water/intracellular water ≤ 0.618, skeletal muscle 

mass ≥ 25 Kg, and body fat percentage ≥ 44%. The combination of these three 

measures had a predictive accuracy of 83.7%, a sensitivity of 83.3%, a specificity 

of 83.7%, and a negative predictive value of 98.7% for PE. Conclusion: BIA done 

on nulliparous women at 17–20 weeks´ gestation has a good accuracy and high 

negative predictive value for the risk of developing PE.  

 

Keywords: Bioelectrical impedance, Body water, Body composition, 

Preeclampsia, Diagnostic Screening Program 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A pré-eclâmpsia (PE) acomete de 2% a 8% (1-3) das gestações e tem 

aumentado nas últimas três décadas. (4) Chega a 8,5 milhões de casos anuais, 

(5) sendo a principal causa de morbidade e mortalidade materna. (1,2,4,6,7) Suas 

complicações respondem por cerca de 50.000 óbitos por ano. (8) 

A mortalidade materna por alterações relacionadas à hipertensão arterial 

está em torno de 26% na América Latina e Caribe e 9% na Ásia e África. (4) No 

Brasil ficou em cerca de 22% em 2016, segundo o DATASUS. (9) 

A PE é definida como o surgimento de hipertensão arterial após 20 

semanas de gestação, caracterizada por pressão arterial sistólica maior ou igual 

140 milímetros de mercúrio (mmHg) e/ou diastólica ≥ 90 mmHg, confirmada com 

intervalo mínimo de 4 horas, ou por diástole ≥ 110 mmHg em aferição única. (4,7) 

A hipertensão é quase sempre acompanhada de proteinúria de ao menos 300 

miligramas (mg) em volume urinário de 24 horas. (4,7) Na ausência de proteinúria, 

que ocorre em até 15% dos casos, o diagnóstico de PE pode ser feito pelos 

referidos parâmetros de hipertensão arterial associado a sintomas e/ou 

alterações laboratoriais de órgão alvo da doença. (4,7) 

A PE pode ser assintomática ou apresentar escotomas, turvação visual, 

cefaléia, dor epigástrica; além de alterações sistêmicas detectadas por exames 

laboratoriais (plaquetopenia, hemólise e elevação de transaminases, 

desidrogenase lática, ureia, creatinina e ácido úrico). (4,7) 

Apesar da etiologia da PE ainda não estar bem esclarecida, envolve 

alterações genéticas e imunológicas (10-12) e falhas na placentação fisiológica. (11-

13) Tais alterações resultam em progressiva e exacerbada resposta inflamatória 

uteroplacentária e sistêmica. (4,6,7,11-20) Progride com a liberação de substâncias 

vasoativas seguida de lesão e disfunção do endotélio vascular, vasoespasmo, 

hipertensão arterial, lesão renal, proteinúria, edema, alterações de funções 

hepáticas, comprometimento da coagulação e do sistema nervoso central. 

(4,6,7,14-20) 
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A PE sempre mereceu atenção de pesquisadores e motivou estudos na 

busca por recursos preditivos (5,21-28) ou preventivos (3,29,30) e tratamento efetivo. 

(1-4,6,7,31) 

Pela gravidade das repercussões maternas e fetais e por apresentar 

manifestações clínicas após 20 semanas de gestação (7) os marcadores de PE, 

isolados (32) ou combinados, (33-35) devem ser suficientemente sensíveis e 

específicos para identificar, ainda na primeira metade da gravidez, (26,33-37) as 

gestantes com risco de desenvolver a doença. Marcadores precoces de risco de 

PE permitirão prescrever ácido acetilsalicílico e cálcio em idade gestacional 

adequada para obter as ações protetoras destas substâncias. 

Fatores de risco, (29,30,37,38) substâncias envolvidas na angiogênese (34,39) 

e características biofísicas e hemodinâmicas (40) têm sido pesquisados para 

identificar, em diferentes idades gestacionais, marcadores para predição de PE. 

Mas, a PE é uma doença com multiplicidade de manifestações clínicas e 

variações de gravidade onde os testes sem especificidade, (24,41) com baixa 

sensibilidade, (37,38,42) e marcadores identificados muito próximo da manifestação 

clínica de PE (43-45) têm frustrado as expectativas de predição da doença. (24,26,27) 

A identificação de risco de PE atualmente utiliza fatores de risco 

associados a biomarcadores e/ou índice de pulsatilidade de artérias uterinas por 

Dopplervelocimetria entre 11-13 semanas de gestação. (46,47) O índice de 

pulsatilidade de artérias uterinas acima do percentil 90, pode identificar cerca de 

48% de risco de PE precoce (40,46-48) e 26% de PE de início tardio.  (47,48) Quando 

associado a marcadores bioquímicos e fatores de risco, pode chegar a 75%. (47) 

As limitações para aplicar estes preditores em larga escala são o alto custo e 

estarem disponíveis geralmente em cidades de médio e grande porte. 

Em 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) revisou os testes para 

predição de PE e estabeleceu que o teste adequado deveria ser: simples, de 

execução fácil e rápida, não invasivo, de baixo custo, aplicado no início da 

gestação, com mínimo desconforto ou risco, facilmente disponível, ser válido, 

confiável, reproduzível e com alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo 

positivo (VPP). (49) Tais critérios foram reafirmados na reunião de consenso 

organizada pelo Consórcio Pregenesys (Cambridge, 2009) que analisou o 
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conhecimento sobre marcadores de PE até aquele momento. (50) Ambos 

concluíram que estes objetivos ainda não haviam sido alcançados. (49-51) 

Ganho de peso (19,52-59) e distribuição hídrica (53,54,60-63) são alterações na 

composição corporal gestacional, principalmente na PE, (22,53,64) que têm sido 

investigadas na predição da doença. (21,23,29,65) 

Historicamente a avaliação da composição corporal foi feita utilizando: 

antropometria, (66-69) diluição de isótopos, (66,67,70-72) ressonância magnética 

(57,67,73,74) densitometria, (67,68,73-75) e bioimpedância elétrica (BIA -Bioelectrical 

impedance analysis). (69,74,76-88) 

No estudo da composição corporal na gravidez a densitometria é 

contraindicada, (89) a ressonância magnética (90,91) apresenta dificuldades de 

acesso e alto custo e os parâmetros da antropometria são insuficientes para este 

objetivo. (66-69,91) 

Por outro lado, a BIA vem merecendo a atenção de pesquisadores no 

estudo da composição corporal desde o primeiro trimestre gestacional, (52,63,70,92-

95) com foco na distribuição da água corporal, (62,63,71,76,91,94,96) hipertensão 

arterial, (22,53,64,70,92,97-99) resultado perinatal (52,55,58,95,100) e predição de PE. 

(23,29,101,102) 

BIA apresenta características compatíveis com os objetivos da OMS, 

onde destacamos: método aplicável na primeira metade da gestação, 

(21,23,29,52,55,56,58,63,65,70,71,76,92-95,97,100,103,104) não invasivo, de execução fácil e 

rápida, gerando mínimo desconforto ou risco, com resultado válido, confiável e 

reproduzível e de baixo custo. (22,23,29,52,53,81,94,96,99,104) 

O teste de BIA exige treinamento mínimo e necessita no máximo 20 

minutos para explicação do procedimento, preenchimento de formulário, troca 

de roupa, inserir dados no equipamento e realizar o teste. A BIA tem duração de 

2-3 minutos. (79,85) 

Equipamentos de BIA variam de frequência única (50 kHz) ou múltipla 

(5-1000 kHz), (79,85) podem ser portáteis e com preço entre 4-70 mil reais. Diferem 

principalmente quanto aos dados que o software disponibiliza. Mas, é preciso 

esclarecer que a interpretação dos resultados exige formação de nível superior 
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em medicina, fisioterapia, nutrição ou enfermagem. O gasto com cada teste é 

mínimo com energia elétrica, impressora e uma folha de papel formato A4. 

Todos estes pontos favoráveis levam a questionar por que BIA ainda não 

foi incluída na avaliação obstétrica. Este atraso provavelmente se deveu ao 

método ter sido difundido apenas na década de 80, equipamento inicialmente 

pouco disponível e o alto custo de importação. Também havia muitas dúvidas 

quanto ao emprego de corrente elétrica na gestação. 

Atualmente a BIA é um método de fácil acesso, evoluído e seguro com 

tecnologia de análise e diagnóstico validado e confiável também na gestação. 

(29,53,56,58,62,63,70,76,92,93,96,100) Está em clara expansão na medicina (nefrologia, 

(59,105) nutrologia, (59,106,107) endocrinologia, (108) cardiologia (109)) e áreas correlatas 

(desnutrição, preparo de atletas, controle de tratamentos). (77,79,82,84,87,110,111) 

A BIA detecta variações na composição corporal gestacional 

relacionáveis com a PE (23,29,65) e identifica alteração na distribuição hídrica antes 

de sua manifestação clínica. (65,70,97) Por outro lado, é restrito o conhecimento 

das variações na composição corporal que antecedem a instalação da PE, 

(23,29,65) onde os resultados são sugestivos (97,98) e promissores (21-22,29,70,92,97-99) 

mas indicam a necessidade de novas pesquisas. 

Em histórico de hipertensão arterial e na identificação de risco de PE a 

literatura indica administração de 60-150 mg de ácido acetilsalicílico diariamente 

do final do primeiro trimestre até 36 semanas de gestação. (112-114) 

O objetivo do ácido acetilsalicílico é reduzir a ocorrência e/ou a gravidade 

da hipertensão arterial na gestação e a comorbidade perinatal. (112-114) O início 

do ácido acetilsalicílico é recomendado entre 10-12 semanas de gestação e 

aceitável até 20 semanas. (112,114) Desse modo, se for possível identificar risco 

de PE com a BIA entre 17-20 semanas de gravidez, as gestantes sem fatores ou 

antecedentes de risco ainda poderão ser beneficiadas. 

A suplementação com 1 grama (g) de cálcio diariamente a partir de 20 

semanas também é indicada em gestação com risco de PE por sua participação 

no aumento de óxido nítrico no endotélio vascular. (48,114) Visto que a PE é um 

importante problema de saúde, (112-114) poder identificar gestantes de risco para 
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a doença e intervir para minimizar as repercussões materno-fetais será uma 

contribuição essencial. 

Assim, fomos motivadas a investigar se a BIA entre 17-20 semanas de 

gestação poderia detectar mudança na composição corporal materna capaz de 

caracterizar gestantes com risco para desenvolver PE. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

Testar a hipótese de que a bioimpedância elétrica segmentar de múltipla 
frequência, realizada em nulíparas entre 17-20 semanas de gravidez, pode 
identificar na composição corporal materna os indicadores com capacidade 
preditora de pré-eclâmpsia.  
 

2.2 Específicos 
 

a) Aferir com a bioimpedância elétrica a gordura corporal, a água 

corporal total, intracelular e extracelular, além da relação entre os 

compartimentos da água corporal.  

 

b) Verificar se os resultados vão apresentar diferença significativa entre 

as gestantes que evoluírem com e sem pré-eclâmpsia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Bioimpedância elétrica 

 

A BIA é um método de avaliação da composição corporal através da 

aplicação de corrente elétrica, mínima e imperceptível. (115) A corrente percorre 

o corpo entre quatro e oito eletrodos em contato com as extremidades de 

membros superiores e inferiores. (78-83) 

Tem a capacidade para aferir, ao menos, gordura corporal (GC), massa 

livre de gordura, água corporal total (ACT), água intracelular (AI), água 

extracelular (AE) e massa musculoesquelética (MME). (78-83,116) 

Nas últimas cinco décadas estudos ampliaram a utilização da BIA e 

demonstraram sua aplicabilidade clínica na avaliação da composição corporal 

em adultos (73,77-85,106,108) e gestantes, (21,22,29,52-56,64,65,70,76,92-100,103,104,117,118) 

inclusive no primeiro trimestre. (29,56,58,76,94,96,118) Também constataram que 

variáveis como sexo, raça, (86) doenças, (64,86) índice de massa corporal (119,120) e 

grau de hidratação (61,65,70,96,97) não influenciam o método. 

Por ser o tema central desta pesquisa, a revisão de literatura da BIA, 

suas aplicações em obstetrícia e o potencial para predição de PE serão 

abordados nos tópicos seguintes. 

 

3.2 Conceitos básicos da bioimpedância elétrica 

 

O princípio técnico da BIA está baseado no fato de que os tecidos 

biológicos têm capacidade condutora e isolante. (73,78-83) Assim, uma corrente 

elétrica sofre resistência ao seu fluxo de modo inversamente proporcional à 

condutividade do substrato a que foi aplicada. (73,78,81,83) 

A impedância é a resistência oferecida por condutores não biológicos 

como, por exemplo, a água. (78,81,83) Em um substrato não homogêneo, como os 

tecidos orgânicos, a oposição ou resistência a uma corrente elétrica é 

denominada reactância. (78,81,83) 
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Na corrente elétrica alternada, a emissão de baixa frequência percorre 

fluidos extracelulares; enquanto a de frequência mais alta passa através das 

células. (31,34,52,53) 

A água corporal oferece baixa resistência, por onde a corrente elétrica 

flui facilmente. (66,67,73,77-80,84,85) A resistência à corrente é maior numa pessoa 

com muita GC, por ser um tecido com pouca água e que não conduz bem a 

eletricidade. (66,67,73,77-80,84,85) 

A BIA é, portanto, método útil em situações clínicas como distúrbios 

nutricionais, (66,67,74,78-83) quadros catabólicos, (87,106) hemodiálise (105) e alterações 

na distribuição de água corporal. (56,66,67,73,77-83,92,93,106-116,118-129) 

 

3.3 História da bioimpedância elétrica 

 

O primeiro estudo utilizando BIA em medicina foi feito por Nyboer em 

1959, que desenvolveu a teoria da bioimpedância e o conceito de variação de 

resistência relacionado com a água corporal. (84) 

Na década de 60 o tema recebeu mais atenção quando o médico francês 

Thomasset considerou que o líquido corporal humano poderia ser verificado 

estudando a resistência elétrica do tecido. (121) Iniciou sua pesquisa utilizando 

corrente elétrica aplicada entre duas agulhas subcutâneas para verificar o índice 

de água corporal total, calculado a partir da impedância elétrica encontrada. (121) 

O resultado deste trabalho foi o desenvolvimento em 1962, por pesquisadores 

associados à Thomasset, dos primeiros analisadores de impedância para 

tecidos biológicos que, (121,122) seguidos por Hoffer et al. (123) e Nyboer, (84) 

introduziram a técnica de BIA com quatro eletrodos (tetrapolar) de superfícies. 

Nos anos 80 o termo BIA (Bioelectrical Impedance Analysis em língua 

inglesa), também denominada impedância bioelétrica, foi finalmente 

estabelecido como nome do método. (124) Se firmou e ampliou rapidamente sua 

importância na avaliação da composição corporal em diversas áreas da medicina 

nutricional, doenças crônicas e formação de atletas. (124) 

Estabelecidas as aplicações clínicas da BIA, teve início a 

comercialização de equipamentos portáteis de frequência única (BIA-uf) e que 
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evoluíram, nos anos 90, para sistemas eletrônicos de análise avançados (125) e 

rapidamente chegaram aos modelos de BIA-mf e segmentar. (68,126-128) 

 

3.4 Bioimpedância elétrica na prática 

 

Atualmente os aparelhos de BIA são disponíveis também na versão 

portátil e diferem quanto à frequência da corrente elétrica aplicada (50 kilohertz 

(kHz) em BIA-uf ou 5-1000 kHz em BIA-mf), posicionamento dos eletrodos em 

mãos e pés (Figuras 1 e 2), avaliação da composição corporal total ou por 

seguimento e a equação matemática aplicada. (79,85)  

 

 

Figura 1. Posicionamento dos eletrodos dos equipamentos de bioimpedância elétrica 
tetrapolar de única frequência, com detalhamento em mão e pé. 
Adaptado de manuais de equipamentos informados em Leituras Complementares. 
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Figura 2. Equipamento de bioimpedância elétrica segmentar de múltipla frequência 
(Modelo In Body 720) empregado nesta pesquisa (A). Detalhamento da inserção de dados 
da examinada (B), posicionamento de mãos (C) e pés (D) junto aos eletrodos. 
Fonte: Manual do equipamento de BIA deste projeto e informado em Leituras complementares. 

 

 

 

A BIA-mf segmentar avalia a composição corporal total e nos cinco 

segmentos corporais (tronco e cada um dos quatro membros). (Figura 2) 

Fornece informações de peso, índice de massa corporal, ACT, AI, AE, MME, 

massa livre de gordura, massa gorda, percentual de GC, gordura visceral e a 

relação AE/ACT. (66,107,109,111,118) 
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3.5 Risco da bioimpedância elétrica para a gestação 

 

A título de comparação e esclarecimento, a energia elétrica residencial 

no Brasil é de cerca de 50 Ampere (A) e 60 Hertz (Hz). 

A corrente elétrica da BIA varia de 100-500 microampere (µA) na BIA-mf 

a 500-800 µA na BIA-uf, que não é percebida pelo corpo humano. Apercepção 

humana da corrente elétrica ocorre a partir de 1000 µA e a sensação de choque 

se dá acima de 10.000 µA. (115) 

A BIA é um método que não apresenta riscos à saúde do paciente, 

inclusive gestantes, se observados os critérios de execução. São instruções do 

fabricante: postura adequada com membros bem posicionados e afastados do 

corpo durante o teste; encerrar atividade física e ingestão de alimentos sólidos 

ou líquidos ao menos 2 horas antes do exame; permanecer isento de qualquer 

contato com objetos metálicos (adereços, óculos ou roupas com detalhes 

metálicos ou contato com metal do leito) durante a BIA; não realizar o teste em 

portadores de marca-passo ou no primeiro trimestre gestacional. (81,125) O 

desrespeito a estas normas técnicas pode resultar em condução elétrica 

inadequada, percepção da corrente e distorção dos resultados. (125) 

 

3.6 Estudos empregando bioimpedância elétrica na gestação 

 

A BIA vem sendo considerada um recurso para estudo da composição 

corporal ao longo da gravidez, (52,55,56,58,76,94,96,117,100,104,118,129) inclusive em 

quadros hipertensivos. (22,53,64,92,98,99) e na predição de PE. (21,23,29,64) 

BIA estima tecido gorduroso e muscular, água corporal e suas 

proporções e variações. (55,59,62,63,70,71,75,76,86,87,92,94,97,100,107,109,119) As informações 

podem orientar ajustes alimentares, (56,58,59,107) abordagem de distúrbios 

metabólicos (64,103,107,110,119, 120, 130) e de outras doenças na gestação. (61,72,96,106) 

O emprego da BIA no estudo da composição corporal durante a 

gestação tem sido realizado em grávidas sem hipertensão arterial (53-

56,58,62,63,71,76,93-96,100,103,104,117,118,130) e na vigência de hipertensão arterial 

gestacional (21,53,64,70,92,98,131) e/ou PE. (22,53,64,65,92,97,98,131)   
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Os primeiros estudos de BIA envolvendo gestantes foram realizados em 

1992 por Goodwin et al. (21) e Villar et al. (55) 

Villar et al. (55) e Wang et al. (2017) (130) avaliaram com BIA e índice de 

massa corporal o estado nutricional materno, desde o primeiro trimestre, 

correlacionando-os com o resultado perinatal. Concluíram que o estado 

nutricional e o peso materno do início da gestação têm grande relação com o 

desenvolvimento fetal, (55) principalmente entre a massa livre de gordura e peso 

neonatal. (130) O índice de massa corporal pré-gestacional teve associação com 

o peso neonatal apenas em recém-nascidos acima de quatro Kg. (130)  

A acurácia da BIA-uf tetrapolar de 50 kHz no estudo da composição 

corporal na gestação foi testada por Lukaski et al. (1994), (76) Van Loan et al. 

(1995), (63) Lukaski et al. (2007), (62) Lof e Forsum em 2004. (71) Validaram os 

resultados da BIA com diluição de deutério (62,63,76) ou de bromide. (71)   

Houve aumento da ACT (62,63,71,76,100) e de GC (103) durante a gestação, 

maior AI no segundo trimestre (71) e AE (94,104) no terceiro. No puerpério, as 

variações de água corporal retornaram aos valores iniciais da gravidez. 

(63,71,76,100)  

Berlit et al., 2013, aplicaram BIA-uf semanal com três modelos 

matemáticos diferentes para identificar os valores de referência para ACT na 

gravidez (117) e encontraram resultados semelhantes. (117) 

Estudo de Shaikh et al. envolveu 1435 gestantes com idade entre 12-46 

anos, característica racial homogênea, média de peso de 42 Kg e índice de 

massa corporal de 19 kilogramas por metro quadrado (Kg/m2). (93) Demonstraram 

que a BIA não teve resultado diferente no grupo que recebeu suplementação de 

vitaminas (93) e não mostrou divergências em relação aos resultados de outras 

pesquisas. (56,62,76,94,103)  

A composição corporal de gestantes também foi estudada com BIA-mf 

(53,54,56,58,96,118)   e análise segmentar. (118) No primeiro trimestre foram avaliadas 

semanalmente, a partir de cinco semanas, a ACT, GC, massa magra e massa 

óssea, sem detectar mudanças significativas. (56) Em 2618 caucasianas houve 

relação de massa magra de primeiro trimestre com o peso neonatal, (53,58) 

principalmente quando o recém-nascido pesou acima de 4 Kg. (58) Por outro lado, 
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a massa gorda de primeiro trimestre não mostrou relação com o resultado 

neonatal. 58) 

Staelens et al. observaram que entre o primeiro e terceiro trimestre 

houve diferença significativa para peso, GC, massa gorda e massa magra e 

importante relação da massa magra com o peso neonatal. (53) O aumento de GC 

e de gordura visceral foi significativa no baixo peso neonatal e concluíram que o 

índice de massa corporal não reflete a composição corporal na gravidez. (53) 

Devemos considerar que o predomínio de massa magra tem relação com 

melhores condições de saúde e de qualidade nutricional; enquanto a obesidade 

geralmente resulta de hábitos alimentares pouco nutritivos para o feto. 

A BIA-mf também foi empregada na hiperêmese gravídica com perda de 

peso de ao menos 5% do peso pré-gestacional. (96) Houve aumento significativo 

de ACT, AE e AI após 24 horas do tratamento, principalmente nos casos mais 

graves. (96) 

Lactantes e não lactantes foram comparadas quanto aos resultados da 

BIA-mf no terceiro trimestre gestacional e primeiro mês puerperal. A gordura do 

tronco e GC total foram significativamente maiores nas lactantes. (54)  

A BIA mostrou ser útil na avaliação nutricional e no controle do ganho de 

peso, (118) no estudo de alterações clínicas e na avaliação da resposta ao 

tratamento; (96) além de embasar abordagens para reduzir complicações 

maternas e perinatais. (118)  

 

3.6.1 Bioimpedância elétrica na predição de pré-eclâmpsia 

 

Encontramos quatro publicações que utilizaram BIA com o objetivo de 

predição de PE. (23,29,101,102) (Tabela 1) 

A relação do percentual de GC e massa magra com o desenvolvimento 

de PE foi investigada por Wang et al. em 2014, utilizando BIA-uf entre 12-16 

semanas de gravidez. (23) De um grupo de 1668 gestantes, separaram 70 casos 

de PE diagnosticada entre 37-42 semanas e correlacionaram com o grupo 

controle formado por 140 gestações sem comorbidades e semelhantes em idade 
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e raça. (23) Identificaram relação entre a GC ≥ 40% com o desenvolvimento de 

PE. (23)  

Sween et al., 2015, verificaram a cada trimestre, em 373 pacientes 

obesas, a variação do percentual de GC e do índice de massa corporal entre 

aquelas que evoluíram ou não com PE. (29) Aferiram com BIA-uf trimestral (em 

10, 20 e 35 semanas de gestação) a massa magra, ACT, percentual de GC, 

circunferência abdominal e hematócrito. (29) Foram excluídas hipertensão arterial 

crônica, diabetes, doença renal, gestação gemelar e outras complicações 

clínicas identificadas durante a gravidez. (29) Nos 44 casos de PE houve variação 

significativa de percentual de GC quando índice de massa corporal maior que 40 

kg/m2. (29) Para cada 1% de aumento na GC os autores encontraram aumento de 

12% no risco pressão arterial ≥ 140/90 mmHg. (29) O índice de massa corporal 

representou mal a composição corporal da gestante, enquanto o percentual de 

GC caracterizou melhor o risco de PE. (29) 

Piuri et al. (101), 2016, utilizaram BIA e antropometria para identificar risco 

de desenvolvimento de PE. (101) Investigaram ACT, AE, massa gorda, massa livre 

de gordura e antropometria trimestral em 136 gestantes de risco habitual (68,2% 

nulíparas). (101) Entre 12-14 semanas, com apenas três casos de PE (2,2%) e 

três de hipertensão arterial gestacional, houve diferença significativa no aumento 

de ACT, massa gorda e massa livre de gordura com. (101) É preciso considerar 

que suas conclusões (101) podem ter sido comprometidas pelo pequeno número 

de casos de hipertensão arterial gestacional e PE e pela soma destas diferentes 

condições clínicas na análise estatística.  

Entre 11-13 semanas de gestação, Gagliardi at al., em 2017, estudaram 

150 nulíparas com índice de massa corporal menor que 30 Kg/m2 para identificar 

risco de PE e de crescimento fetal restrito. (102) Utilizaram BIA-uf, hemodinâmica, 

índice de pulsatilidade de artérias uterinas e dosagem de fator de crescimento 

placentário e de proteína plasmática A associada à gravidez. (102) Excluíram as 

multíparas, doenças maternas crônicas, tabagismo e em uso de medicadas 

(exceto suplementação de ferro). (102) Foram 138 gestações não complicadas, 

duas PE precoce, três PE com crescimento fetal restrito e sete apenas com fetos 

com crescimento restrito. (102) A ACT foi menor na gestação não complicada. (102) 
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Função cardíaca, percentual de GC e a combinação do índice de pulsatilidade 

de artérias uterinas e dos marcadores bioquímicos (fator de crescimento 

placentário e proteína plasmática A associada à gravidez identificaram risco de 

PE e de crescimento fetal restrito. (102) Concluíram função cardíaca e a o 

percentual de GC no primeiro trimestre são parâmetros que podem, de forma 

independente, identificar risco para desenvolver PE e crescimento fetal restrito, 

necessitando pesquisas para identificar pontos de corte na população geral. (102) 

Como exposto, de início as pesquisas em período gestacional utilizaram 

BIA-uf de 50 kHz (21-23,29,55,56,58,62,64,65,70,76,93,97-104,117,130) e progrediram para 

equipamentos de BIA-mf entre 1 e 1000 kHz. (53,54,63,71,92,94-96,118) Esta evolução 

não gerou divergência de resultados, mas ampliou a precisão e o poder de 

identificação e análise da composição corporal. (22,52,53,56,93.94,98,105,117,111,118)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

3.6.2 Bioimpedância elétrica e hipertensão arterial durante a gestação 

 

Trabalhos com BIA no estudo da composição corporal na hipertensão 

arterial gestacional (53,64,70,92,98) abordaram, principalmente, a distribuição de 

água e apontaram a necessidade de pesquisas para melhor compreensão da 

fisiologia e aplicações clínicas em obstetrícia. (Tabela 2) Estudos das síndromes 

hipertensivas gestacionais utilizaram tanto a BIA-uf (21,22,64,65,70,97-99) quanto a 

BIA-mf. (53,92,131) 

A BIA-uf permitiu identificar o aumento de AE antes da manifestação 

clínica do edema (70,97) e de ACT antes de 23 semanas de gestação, em nulíparas 

que desenvolveram hipertensão arterial gestacional. (21) Estes achados 

sugeriram a possibilidade de a BIA identificar distorções na composição corporal 

antes de suas manifestações clínicas ou de complicações obstetricas. (97) 

Em hipertensão arterial gestacional(98) e PE, (22,98,99) no terceiro trimestre, 

a BIA encontrou aumento de ACT, (64,98,99) AE (99) e de massa gorda (64) e redução 

da AI. (99)  

O edema gestacional também foi investigado comparando gestantes 

com e sem PE, excluídas aquelas com hipertensão e/ou proteinúria manifestas 

antes de surgir o edema. (65) Yasuda et al. calcularam o índice de BIA, que divide 

o quadrado da estatura da gestante pela resistência fornecida pelo equipamento 

de BIA-uf. (65) Observaram que, quanto maior a quantidade de água no corpo, 

maior a facilidade de passagem da corrente elétrica, menor a resistência e maior 

o índice de BIA. (65) O maior índice de BIA, atribuído ao aumento de ACT e AE, 

foi superior na PE, principalmente naquelas com complicações clínicas. (65) 

Também identificaram aumento na ACT e AE em 4-14 semanas antes do 

diagnóstico clínico do edema, principalmente na PE, eclâmpsia e distúrbio de 

coagulação. (65) Consideraram a BIA adequada para predizer as alterações 

hemodinâmicas gestacionais. (65) 

A BIA-mf foi utilizada quando do diagnóstico de hipertensão arterial 

gestacional e PE. (53) O grupo controle teve aumento linear de ACT, AI, AE e 

relação AE/AI, mas a ACT e AE foram significativamente superiores na PE. (53) 
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Também observaram AE/AI similar entre PE precoce e tardia e maior na PE que 

na hipertensão arterial gestacional. (53) 

Os desfechos de hipertensão arterial e crescimento fetal restrito foram 

avaliados com BIA trimestral aferindo ACT, AI e AE. (131) Estas três variáveis 

aumentaram a cada trimestre, principalmente na PE precoce. (131)  Os menores 

valores e menores progressões de água corporal total e de seus compartimentos 

(AI e AE) foram encontrados na hipertensão arterial essencial e, principalmente, 

no crescimento fetal restrito. (131) Esses resultados parecem ser coerentes com o 

aumento fisiológico de água na gestação normal e diferentes fisiopatologias 

entre PE, hipertensão arterial essencial e crescimento fetal restrito. 

Valensise et al. estudaram a distribuição de água corporal na 

hipertensão arterial gestacional e na PE. (92) Encontraram valores menores de 

ACT, AI e AE na hipertensão arterial gestacional. (92) Concluíram que a BIA avalia 

bem a distribuição de água nos diferentes compartimentos orgânicos na 

gestação não complicada e que pode ser útil na detecção precoce da 

hipertensão arterial gestacional. (92) Um dado que chamou a atenção neste 

trabalho (92) foi a reunião dos achados de hipertensão arterial gestacional com os 

de PE para comparar com as gestações não complicadas. 
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4 PARTICIPANTES E MÉTODOS 
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4 PARTICIPANTES E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Estudo prospectivo do tipo coorte. 

 

4.2 Local do estudo 

 

Estudo realizado no ambulatório de pré-natal da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória (SCMV), que presta atendimento a pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Este serviço realiza uma média mensal de 600 consultas 

de pré-natal, entre baixo e alto risco, e cerca de 4000 partos por ano, em 

gestantes oriundas da região metropolitana de Vitória-ES. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

Eleitas para participar do estudo todas as gestantes nulíparas saudáveis, 

entre 17-20 semanas de gravidez, independentemente da idade e do índice de 

massa corporal, que pretendiam continuar o pré-natal mensal no serviço de 

obstetrícia da SCMV. Optamos por nulíparas para ter uma amostra mais 

homogênea e pelo maior risco de desenvolver PE.  

Em todos os casos a idade gestacional foi avaliada através de 

ultrassonografia obstétrica de primeiro trimestre, realizada por profissional 

habilitado e antes do recrutamento. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

Não fizeram parte da pesquisa as gestantes que, no momento da 

inclusão, apresentavam qualquer das seguintes características: hipertensão 

arterial, diabetes, cardiopatia, doença renal, uso de diurético, presença de 

proteína em exame de urina Tipo I (solicitado na rotina de pré-natal de primeiro 
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trimestre), gestação gemelar ou alterações de líquido amniótico (oligodramnia ou 

polidramnia).  

Apesar da nuliparidade ser fator de risco para PE, excluímos as 

comorbidades e situações obstétricas que pudessem trazer viés na análise dos 

resultados.  

As normotensas que evoluíram com óbito fetal ou parto prematuro (antes 

de 37 semanas de gestação), também foram excluídas da pesquisa. Aquelas 

que desenvolveram hipertensão arterial, mesmo com parto prematuro ou óbito 

fetal, permaneceram na amostra. 

 

4.5 Tamanho da amostra 

 

O cálculo do tamanho da amostra empregou três publicações (23,29,65) que 

tiveram o objetivo de avaliar o risco de desenvolvimento de PE e uma de 

hipertensão arterial gestacional. (21)  A seleção da publicação foi feita por 

metodologia adequada, pesquisadas sem fatores de risco e ausência de 

hipertensão arterial ou de medicação anti-hipertensiva quando da BIA. 

O tamanho da amostra foi calculado para estimar o valor da BIA na 

identificação de risco para PE em nulíparas. O cálculo da amostra partiu da 

prevalência de 2-8% de PE na população geral, sendo maior em primigestas. 

(1,2,3) 

Optamos por calcular a amostra com o valor central de 5% de PE, poder 

do teste em 90% e o intervalo de confiança de 95%. Usamos o programa G-

Power 3.1.9.2 que resultou em 191 gestantes a serem pesquisadas. 

Considerando uma possível perda de 10% o tamanho da amostra foi ajustado 

para 210 gestantes. 

 

4.6 Variável de desfecho 

 

As participantes que desenvolveram hipertensão arterial durante a 

gravidez foram classificadas como PE ou hipertensão arterial gestacional. 
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A PE foi identificada por PAS ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg, instalada após 20 semanas de gestação, associada a 

proteinúria ≥ 300 mg/24 horas. (4,8) Não utilizamos a relação proteína/creatinina 

≥ 0,3 por não ser a rotina do serviço de obstetrícia onde a pesquisa foi realizada. 

A hipertensão arterial gestacional caracterizou-se por hipertensão 

arterial sem proteinúria.  

 

4.7 Procedimentos do estudo 

 

4.7.1 Variáveis demográficas e clínicas 

 

Na consulta de recrutamento foram coletas as seguintes informações 

para caracterização da participante: pressão arterial, idade, estatura, cor 

autorreferida, idade gestacional (obtida em ultrassonografia obstétrica de 

primeiro trimestre realizada por profissional habilitado), peso em kilogramas (Kg), 

comorbidades e história de hipertensão arterial. O peso pré-gestacional foi 

informado pela gestante, e foi aferido em todas as consultas de pré-natal e 

quando da BIA. 

A estatura em centímetros (cm) foi medida no início da pesquisa em 

balança antropométrica para adultos, marca Filizola, com a paciente em roupas 

leves e descalça. Na mesma balança foi acompanhado o peso materno em todas 

as consultas de pré-natal. 

O equipamento de BIA realizou a pesagem no início do procedimento de 

análise da composição corporal. 

 

4.7.2 Aferição da pressão arterial 

 

A pressão arterial foi aferida pela pesquisadora no braço esquerdo 

utilizando esfigmomanômetro aneroide e unidade de medida em mmHg. A 

posição de aferição foi com a gestante sentada, com o braço livre de compressão 

por vestuário e apoiado, à altura da mama, sobre a mesa a seu lado. (132) Após 

identificar a artéria braquial esquerda por palpação, o manguito foi bem ajustado 
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no antebraço a 2-3 cm da fossa cubital, com a bolsa de borracha centralizada 

sobre a artéria braquial. (132) Antes de aferir a pressão arterial o pulso radial foi 

palpado e o manguito inflado até o desaparecimento desta pulsação (próximo ao 

nível da PAS). (132) Desinflado o manguito rapidamente, a aferição da pressão 

arterial foi iniciada após a colocação da campânula do estetoscópio sobre o local 

de palpação da arterial braquial. (132) Em seguida o manguito foi inflado até 20-

30 mmHg acima do valor onde desapareceu o pulso radial. (132) Ao desinflá-lo 

lentamente, foi identificada a PAS no momento do aparecimento do primeiro som 

forte e bem definido (fase I de Koratkoff) e a pressão diástole quando do 

desaparecimento deste som (fase V de Koratkoff). (132) Estavam disponíveis   

manguitos adequados para a diâmetro do braço das pesquisadas.  

 

4.7.3 Confirmação de pré-eclâmpsia 

 

As participantes que desenvolveram hipertensão arterial após 20 

semanas de gravidez realizaram exames complementares para confirmar o 

diagnóstico de PE e verificar sua gravidade. Os exames complementares foram: 

dosagem de proteinúria em urina de 24 horas, hemograma com contagem de 

plaquetas, dosagem de transaminases, bilirrubinas, ureia, creatinina e ácido 

úrico. (4) 

Optamos por aferir a proteinúria de 24 horas, ao invés da relação 

proteína/creatinina em amostra única de urina, pela maior sensibilidade deste 

método e por ser a rotina do serviço onde este estudo foi desenvolvido.  

A coleta de urina para dosar a proteinúria de 24 horas incluiu toda a 

diurese desde a segunda urina da manhã até a primeira urina da manhã 

seguinte. Durante a coleta a urina foi depositada de imediato em vasilhame bem 

tampado e guardado na porta da geladeira até concluir a coleta e destiná-la ao 

laboratório. 

A gestante que apresentou hipertensão arterial gestacional (hipertensão 

sem proteinúria) foi acompanhada com exame de urina Tipo 1. Este exame faz 

parte da rotina pré-natal e tem até 71% de resultado falso-positivo para a 

presença de proteína. Identificada proteína na urina Tipo 1 na hipertensão 
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arterial gestacional, foi solicitada nova dosagem de proteinúria em urina de 24 

horas e os já referidos exames laboratoriais complementares na avaliação de 

gravidade da PE. Confirmada a PE, a gestante foi destinada ao respectivo grupo.  

A PE grave foi caracterizada pela presença de qualquer das seguintes 

características: PAS ≥ 160 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 110 mmHg 

em duas aferições com intervalo mínimo de 4 horas, sintomas de disfunção 

neurológica (cefaleia sem resposta a analgésico, escotomas, turvação visual, 

alteração do estado mental), alterações laboratoriais por disfunção de outros 

órgãos alvo (plaquetopenia, hemólise, enzimas hepáticas com aumento superior 

a duas vezes o limite de normalidade, creatinina acima de 1.1 mg/dL), dor 

abdominal em quadrante superior direito ou epigástrio sem resposta a 

medicamento, edema pulmonar. (4)   

Foi observado também a presença de PE precoce (que se instala antes 

de 34 semanas) e PE tardia, manifesta a partir de 34 semanas de gestação. (4)   

 

4.7.4 Medidas de seguimento do estudo 

 

Todas as participantes foram acompanhadas pela médica pesquisadora 

durante o pré-natal, com consultas em intervalos mensais até 28 semanas, 

quinzenais até 36 semanas e semanais até o parto. A cada consulta, o peso e a 

pressão arterial foram aferidos e registrados. O ganho de peso gestacional foi 

calculado pela diferença entre o peso pré-gestacional informado pela gestante e 

o verificado na última consulta pré-natal. Os dados foram registrados pela 

pesquisadora em formulário específico conforme Anexo A. 

 

4.7.5 Bioimpedância elétrica nesta pesquisa 

 

O equipamento de bioimpedância de múltipla frequência utilizado nesta 

pesquisa foi o InBody 720 fabricado pela Biospace (Seul, Coréia). 

O fabricante informa as especificações do InBody 720: equipamento de 

BIA-mf segmentar, tetrapolar com oito pontos de contato (dois em cada 

extremidade de membros superiores e inferiores). (115) Amplo isolamento reveste 
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todos os eletrodos em contato com o paciente e pode ser utilizado na faixa etária 

entre 6-99 anos de idade, com estatura entre 110-220 cm. (115) Tem capacidade 

para 10-250 Kg e aplica corrente elétrica de 100-500 µA e 1-1000 kHz, exige 

fonte de 50-60 Hz e deve ser mantido em ambiente com temperatura entre 10-

40 graus Célsius (0C). (115) Sua característica de baixa corrente não confere 

percepção de eletricidade ou risco de “choque elétrico”. (115) Necessita cerca de 

dois minutos para concluir a análise. (115)  

A opção pela BIA modelo In Body 720 para esta pesquisa ocorreu pelo 

fato deste equipamento estar disponível para acompanhamento clínico e 

pesquisa nos serviços do Hospital SCMV, vinculado à Escola Superior de 

Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). 

No recrutamento, entre 17-20 semanas de gestação, todas as 

participantes realizaram exame de BIA-mf para análise da composição corporal 

segmentar e total. 

A opção pelo período gestacional de17-20 semanas se deveu ao fato de 

o manual do equipamento de BIA que dispúnhamos para pesquisa não autoriza 

seu emprego em primeiro trimestre gestacional e até o início do estudo nenhuma 

pesquisa para predição de PE havia utilizado BIA segmentar de frequência 

múltipla. Além disso, a idade gestacional de 17-20 semanas está próxima do 

início das manifestações clínicas da pré-eclâmpsia e teríamos melhor chance de 

achados que atendessem ao objetivo da pesquisa. Caso a hipótese deste projeto 

se confirmasse e identificasse algum fator de predição, estudos em idades 

gestacionais menores poderiam ser favorecidos. 

 

4.7.6 Execução e dados da bioimpedância elétrica 

 

As avaliações com BIA foram realizadas no período matutino com o 

mínimo de duas horas após a última alimentação ou ingestão de líquido e de 

quatro horas após exercícios ou esforço físico. (85)  Não há indicação de repouso 

antes do teste. (81) 

Para execução da BIA a gestante esvaziou a bexiga imediatamente 

antes do exame, retirou trajes maiores e vestiu camisola hospitalar sobre os 
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trajes íntimos. (81) Retirou os adornos e adereços, principalmente metálicos, e 

posicionou-se descalça no equipamento de BIA, conforme Figura 2. (81)  Realizou 

apoio correto sobre os eletrodos dos calcanhares e terços distais dos pés e 

segurou os manetes com os eletrodos de contato para cada mão. (81) Os braços 

permaneceram estendidos ou semifletidos e afastados do corpo. (81) Neste 

momento foram inseridos no sistema as iniciais da pesquisada, o número do 

prontuário hospitalar, a idade, o sexo e a estatura e acionado o início da análise 

(Figura 2). (81) 

Concluída a análise, o equipamento emitiu imediatamente um laudo 

impresso com a estimativa da composição corporal geral (peso, índice de massa 

corporal, massa gorda, percentual de GC, massa magra, MME, AI, AE, ACT, 

AE/ACT). Para cada um dos cinco seguimentos corporais (tronco, membros 

superiores e inferiores), também estimou massa gorda, massa magra, massa 

magra ideal, AE e ACT. (Anexo B) 

 

4.7.7 Análise estatística 

 

Inicialmente os dados foram analisados descritivamente. Para as 

variáveis categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas e 

para as variáveis numéricas, medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo 

e desvio padrão). 

O índice de massa corporal, expresso em Kg/m2, obedeceu à 

classificação de: baixo peso (< 18,5), eutrófica (18,5-24,9), sobrepeso (25-29,9), 

obesa classe I (30-34,9), classe II (35-39,9) e classe III (≥ 40). 

Associações entre duas variáveis categóricas foram verificadas 

utilizando o teste de Qui-Quadrado ou, alternativamente em casos de amostras 

pequenas, o teste exato de Fisher. Quando verificadas diferenças nas 

distribuições, foi utilizado o resíduo ajustado padronizado para identificar as 

diferenças locais. 

A comparação de médias entre três grupos utilizou a análise de 

variâncias (ANOVA). Detectadas diferenças de médias, grupos distintos de 

médias foram identificados utilizando comparações múltiplas de Duncan. A 
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ANOVA tem como pressupostos a normalidade na distribuição e igualdade de 

variâncias entre os grupos. Estes parâmetros de normalidade e igualdade foram 

verificados utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Levene, 

respectivamente. Em caso de violação da suposição de igualdade de variâncias, 

os graus de liberdade da estatística F foram corrigidos pela correção de Brown-

Forsythe. Em caso de violação da normalidade dos dados, as médias foram 

comparadas utilizando o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Identificadas 

as diferenças de médias no teste de Kruskal-Wallis, a localização das diferenças 

foi feita via testes de Dunn-Bonferroni, mantendo o nível de significância global 

de 5%. 

Árvore de decisão é um diagrama em forma de árvore que analisa cada 

possível resultado e a probabilidade associada a ele. Esta técnica realiza 

sucessivas divisões na variável preditora com o intuito de gerar subconjuntos de 

unidades de análise cada vez mais homogêneos em relação à variável resposta. 

A sequência dos testes de comparações aplicados nessa técnica calcula um 

fator de correção na desigualdade de Bonferroni para obter um nível de 

significância ajustado. A melhor alternativa é a que proporcionar o valor esperado 

mais alto. A análise multivariada por meio da árvore de decisão/classificação 

utilizou o algoritmo CHAID (Chi Square Interaction Detector), tendo como 

variável dependente a PE e como variáveis preditoras a classificação de índice 

de massa corporal e o percentual de gordura. 

Para avaliar os efeitos das características demográficas, clínicas e 

antropométricas (variáveis preditoras) sobre a PE (variável dependente) foram 

ajustadas regressões logísticas univariadas e multivariadas. 

No modelo multivariado inicial, devido ao grande número de variáveis 

preditoras, o tamanho da amostra e a baixa prevalência de PE, foram 

selecionadas as variáveis preditoras cujas associações com a variável 

dependente foram significantes a 10% na análise univariada. Em seguida as 

variáveis não significantes a 5% foram excluídas uma a uma por ordem de 

significância (método backward). Além disso, o adequado ajuste do modelo final 

foi avaliado via teste de Hosmer e Lemeshow. 
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A sensibilidade e especificidade foram calculadas a partir da curva ROC 

que permitiu a definição de um ponto de corte nas probabilidades de ocorrência 

de PE estimadas a partir do modelo de regressão ajustado. 

Para todos os testes estatísticos o nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 

As análises estatísticas foram realizadas como uso do software 

estatístico SPSS 20.0 produzido pela IBM (International Business Machines 

Corporation, New York, United States of America). 

 

4.7.8 Custeio 

 

O custeio desta pesquisa, incluindo a coleta de dados, conclusão dos 

créditos e análise estatística esteve a cargo exclusivamente dos recursos 

pessoais da pesquisadora. 

 

4.7.9 Aspectos éticos 

 

As gestantes convidadas receberam informações sobre o objetivo do 

projeto, fizeram leitura do termo de consentimento e em seguida tiveram suas 

dúvidas esclarecidas. 

Foram incluídas na pesquisa aquelas que concordaram em participar e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C). 

Os dados foram arquivados e serão mantidos pelo período de cinco anos 

sob a responsabilidade da pesquisadora. 

Este projeto foi realizado de acordo com a Resolução 466/2012, do 

Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que regulamenta pesquisas 

em seres humanos.  

O projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética da UNIFESP, com 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 

02009318.0.00005505 e CEP número 1283.0163.10/2018. O comprovante de 

aprovação, de número 3.116.100, está disponível no Anexo D.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Perfil das gestantes 

 

Foram recrutadas 210 gestantes com cinco exclusões, resultando 205 

analisadas. As cinco excluídas apresentaram: dois fetos malformados com óbito 

antes de 26 semanas, dois prematuros tardios por insuficiência istmo-cervical e 

um por sangramento de placenta prévia em 25 semanas de gestação. Entre as 

205 gestantes que concluíram a pesquisa houve 184 (89,8%) de gestação 

normal, 12 casos (5,9%) de PE e nove (4,4%) de hipertensão arterial gestacional 

sem PE.   

 

5.2 Fatores associados ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia 

 

Neste tópico abordamos os resultados estatísticos comparativos entre 

184 com gestação normal e 12 PE (196 pesquisadas). (Gráfico 1) 

 

 

 

Gráfico 1. Distribuição das gestações normais e com pré-eclâmpsia 
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A nuliparidade foi critério de elegibilidade para participar do estudo. 

Foram 130 (66,3%) na primeira gestação, 60 (30,6%) com história de um aborto 

e 6 (3,1%) com dois abortos anteriores, todos espontâneos em primeiro 

trimestre. A maioria (64,8%) teve parto normal. 

O peso pré-gestacional médio de 63,2 ± 13,3 Kg e 50% do grupo com 

PE tinha índice de massa corporal pré-gestacional ≥ 30 Kg/m2. O ganho de peso 

do início da gestação até a realização da BIA teve média de 4,9 ± 4,7 Kg na 

gestação normal e de 2,9 ± 4,9 Kg na PE, com menor média de aumento na PE 

precoce 0,7 ± 5,7 Kg. 

Doze gestantes (6,1%) receberam o diagnóstico de PE entre 26-39 

semanas (média 36,4 ± 3,7 semanas). No diagnóstico as participantes tinham 

médias de PAS 157,5 ± 7,5 mmHg e pressão arterial diastólica 102,5 ± 8,7 

mmHg; além de proteinúria de 24 horas entre 386-1233 mg e média de 638,2 ± 

282,1 mg. Nenhum dos casos de PE foi considerado grave (2) ou apresentou 

eclampsia. Os dois casos de PE precoce tiveram médias de PAS 155 mmHg, 

pressão arterial diastólica 105 mmHg, proteinúria   1155,5 mg/dL e o parto por 

foi indicado descolamento prematuro de placenta (26 semanas) e bradicardia 

fetal sustentada e em declínio (32 semanas). 

A Tabela 3 informa resume as principais características das 196 

pesquisadas no momento da BIA e classificadas pelo desfecho gestacional 

quanto ao desenvolvimento de PE. Entre as gestações normais e a PE houve 

diferença significativa no momento da BIA apenas no índice de massa corporal, 

pressão arterial, idade gestacional do parto e peso do recém-nascido. Entre PE 

precoce e tardia a significância ocorreu apenas no resultado perinatal. 

A média de idade foi de 25,1 ± 6,1 anos (24,9 ± 6,1 na gestação normal 

e 28,2 ± 6,3 na PE com 29,9% das gestações normais, 10% da PE tardia e 

nenhuma PE precoce em idade inferior a 20 anos.  

A Tabela 3 também informa a distribuição por raça autorreferida. As 196 

gestantes resultaram em pardas (53,1%), brancas (37,2%) e negras (9,7%). 

Tanto na gestação normal (52,2%) quanto na PE (66,6%) predominaram as 

pardas; e o menor percentual de negras foi na gestação normal (9,2%).  
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A BIA foi realizada em média com 18,9 ± 0,9 semanas. Neste momento, 

aquelas que evoluíram com gestação normal tinham média de PAS de 109,8 ± 

8,8 mmHg e de pressão arterial diastólica de 69,7 ± 6,3 mmHg. O grupo que 

desenvolveu PE iniciou o estudo com PAS de 117,5 ± 8,7 mmHg e pressão 

arterial diastólica de 75,0 ± 5,2 mmHg. A significância desta diferença na pressão 

arterial inicial teve p= 0,006 (PAS) e p= 0,005 (pressão arterial diastólica). Mas, 

entre PE precoce e tardia não houve diferença nesta variável. (Tabela 3) 

 

 
Tabela 3. Principais características das 196 nulíparas submetidas a bioimpedância elétrica na 
primeira metade da gestação para predição de pré-eclâmpsia 

            Pré- eclampsia (PE) P valor 

Características 
       Total 

           (N=196) 
         GN 

             (N=184) 
    Total 

             (N=12) 
         Tardia 
         (N=10) 

     Precoce 
     (N=2) 

GN x  
  PE 

Tardia    
x 

Precoce 

Idade, anos (DP) 25.1 (6.1) 24.9 (6.1) 28.2 (6.3) 26.8 (5.8) 35.0 (4.2) 0.078a 0.085a 
Intervalo 14 – 42 14 - 42 18 - 38 18 - 37 32 - 38     
< 20  56 (28.6) 55 (29.9) 1 (8.3) 1 (10.0) 0 (0.0) 0.185c 1.000c 

Raça                  
Branca 73 (37.2) 71 (38.6) 2 (16.7) 2 (20.0) 0 (0.0)     
Parda 104 (53.1) 96 (52.2) 8 (66.6) 7 (70.0) 1 (50.0)     
Negra 19 (9.7) 17 (9.2) 2 (16.7) 1 (10.0) 1 (50.0) 0.328c 0.318c 

Gestações               
Intervalo  1 – 3 1 – 3 1 – 2 1 -2 2 -2     
1 130 (66.3) 122 (66.3) 8 (66.7) 8 (80.0) 0 (0.0) 

1.000c 0.091c 
 > 1 aborto prévio 66 (33.7) 62 (33.7) 4 (33.3) 2 (20.0) 2 (100.0) 

IMC na BIA (kg/m2)           <0.001c 0,576c 
Eutrófica 90 (45,9) 89 (48,4) 1 (8,3) 1 (10,0) 0 (0,0)     
Sobrepeso (25.0 - 29.9) 65 (33,2) 61 (33,2) 4 (33,3) 4 (40,0) 0 (0,0)     
Obeso (classe)               

     I (30.0 - 34.9) 29 (14,8) 26 (14,1) 3 (25,0) 2 (20,0) 1 (50,0)     
     II (35.0 - 39.9) 9 (4,6) 7 (3,8) 2 (16,7) 1 (10,0) 1 (50,0)     
     III (≥ 40.0) 3 (1,5) 1 (0,5) 2 (16,7) 2 (20,0) 0 (0,0)     
PAS na BIA (mmHg) 110.3 (9.0) 109.8 (8.8) 117.5 (8.7) 118.0 (9.2) 115.0 (7.1) 0.006a 0.563a 

Intervalo   90 – 130 90 - 130 100 - 130 100 - 130 110 -120     
PAD na BIA (mmHg) 70.1 (6.4) 69.7 (6.3) 75.0 (5.2) 75.0 (5.3) 75.0 (7.1) 0.005a 1.000a 

Intervalo  60 – 80 60 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80     
Parto        
IG do parto *** 39.2 (1.5) 39.4 (1.0) 36.5 (3.8) 38.0 (0.8) 29.0 (4.2) <0.001a 0.031a 
Peso RN (g) 3380.5 (352.6) 3416.1 (257.7) 2834.5 (867.2) 3186.7 (270.5) 1073.5 (415.1) 0.041b 0.032a 
Percentil do RN 49.5 (3.3) 49.6 (3.1) 48.0 (5.5) 49.9 (3.3) 38.8 (5.4) 0.558a 0.032a 

Os valores estão expressos em porcentagem, média e desvio padrão.  
BIA: bioelectrical bioimpedance analysis. DP: desvio padrão. GN: gestação normal. IG: idade gestacional. IMC: índice de 
massa corporal. mmHg: milímetro de mercúrio. N: número. PAD: pressão arterial diastólica. PAS: pressão arterial sistólica. 
PE: pré-eclâmpsia. RN: recém-nascido. 
*. Em kilograma por metro quadrado.  
**. Diferença de peso entre a BIA e o peso pré-gestacional em kilogramas. 
***. Semanas, dias. 
P valor: comparação de GN com PE 
a. Mann-Whitney test.  b. Student´s t test.  c. Fisher´s Exact Test.   
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Pesquisadas com índice de massa corporal menor que 25 Kg/m2 

corresponderam a 48,4% das gestações normais e 10% da PE tardia, sem 

ocorrência na PE precoce. Na obesidade (índice de massa corporal maior ou 

igual a 30Kg/m2) tivemos 18,4% das gestações normais, 50% da PE tardia e 

100% da precoce. Houve significância (p < 0,001) na comparação de índice de 

massa corporal apenas entre gestação normal e a totalidade dos casos de PE, 

sem distinção de precoce e tardia (Tabela 3) 

Verifica-se na também na Tabela 3 que a diferença na idade gestacional 

do parto, peso e percentil do recém-nascido foi significante entre os 3 grupos. 

Mesmo com o parto ocorrendo entre 26 e 32 semanas de gestação na PE 

precoce, não houve crescimento fetal restrito (percentil 38,8 ± 5,4). 

A Tabela 4 apresenta valores da BIA (peso, índice de massa corporal, 

ACT, AI, AE e massa gorda) conforme a evolução da gravidez (gestação normal 

e PE). Os valores foram considerados alterados quando excederam o valor 

máximo de normalidade da BIA. As diferenças foram significativas (p < 0,05) em 

todos os referidos parâmetros, exceto para massa gorda (p= 0,301). 

O peso estava alterado em 91,7% daquelas na PE e em 53,8% da 

gestação normal (p= 0,010). Dentro da classificação de índice de massa corporal 

as eutróficas (índice de massa corporal menor que 25 Kg/m2) foram 8,3% na PE 

e 48,4% na gestação normal. A obesidade (índice de massa corporal maior ou 

igual a 30 Kg/m2) encontramos 58,4% na PE e 18,4% das gestações normais. O 

índice de massa corporal maior ou igual a 40 Kg/m2 ocorreu em 16,7% na PE e 

0,5% na gestação normal (p= 0,001). (Tabela 4) 

A distribuição de água corporal também foi significativamente diferente. 

Valores alterados na água corporal e seus compartimentos foram encontrados 

em 58,3% na PE. Na gestação normal a ACT e a AI estavam alteradas em 15,8% 

(p= 0,002) e a AE em 17,4% (p= 0,003). A massa gorda não teve diferença 

significativa entre gestação normal e PE (p= 0,301). Entre valores alterados e 

normais a diferença na PE foi maior (91,7% x 8,3%) que na gestação normal 

(75,5% x 24,5%). (Tabela 4) 
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Tabela 4. Resultados do BIA realizada entre 17-20 semanas segundo a evolução da 
gestação de 196 nulíparas 

BIA 
Evolução da gestação 

Total (N=196) 
p PE (N=12) GN (N= 184) 

N % N % N % 

Peso             0,010 

Normal 1 8,3% 85 46,2% 86 43,9%   

Alterado 11 91,7% 99 53,8% 110 56,1%   

IMC             < 0,001a 

Eutrófica 1 8,3% 89 48,4% 90 45,9%   

Sobrepeso (25 - 29,9) 4 33,3% 61 33,2% 65 33,2%   

Obeso (classe)        

     I (30 - 34,9) 3 25,0% 26 14,1% 29 14,8%   

     II (35 - 39,9) 2 16,7% 7 3,8% 9 4,6%   

     III (≥ 40) 2 16,7% 1 0,5% 3 1,5%   

Água Corporal Total              0,002a 

Normal 5 41,7% 155 84,2% 160 81,6%   

Alterado 7 58,3% 29 15,8% 36 18,4%   

Água intracelular             0,002a 

Normal 5 41,7% 155 84,2% 160 81,6%   

Alterado 7 58,3% 29 15,8% 36 18,4%   

Água extracelular             0,003a 

Normal 5 41,7% 152 82,6% 157 80,1%   

Alterado 7 58,3% 32 17,4% 39 19,9%   

Massa gorda             0,301a 

Normal 1 8,3% 45 24,5% 46 23,5%   

Alterado 11 91,7% 139 75,5% 150 76,5%   
BIA: bioimpedância elétrica. GN: gestação normal. IMC: índice de massa corporal. N: número.  
PE: pré-eclâmpsia. 
p - nível descritivo do teste de Qui-Quadrado ou exato de Fisher(a). 
1 Ponto de corte sugerido pela árvore de decisão. 

 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da BIA das 196 pesquisadas 

distribuídas conforme o desfecho em gestação normal e PE. Exceto o percentual 

de GC (p= 0,076), todas as gestantes que desenvolveram PE tinham variações 

relativas médias de índice de massa corporal, peso, ACT, AI, AE, AI/ACT, massa 

livre de gordura, massa gorda e MME significativamente maiores do que na 

gestação normal. 

As relações AE/ACT (p= 0,006) e AE/AI (p= 0,012) apresentaram padrão 

inverso, com valores maiores na gestação normal, enquanto a AI/ACT (p= 0,010) 

foi maior na PE. Estes achados sugerem importância ao aumento da AI. (Tabela 

5) 
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Tabela 5. Estimativas da BIA de 196 nulíparas entre 17-20 semanas conforme evolução da 
gestação 

  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 1o. Quartil Mediana 3o. Quartil P valor 

IMC (kg/m2)                 
Normal 25,80 4,17 17,00 41,90 23,00 25,30 28,15 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 31,59 5,80 22,20 41,70 27,40 30,75 36,35 

Tardia 31,19 6,28 22,20 41,70 27,05 29,30 37,48 
0,390b 

Precoce 33,60 2,40 31,90 35,30 - - - 
VR Peso (%)                 

Normal 3,96 16,16 -31,28 55,04 -6,94 2,14 13,19 
<0,001a 

Pré-eclâmpsia 27,78 23,41 -10,04 68,58 10,79 24,59 47,00 
Tardia 26,14 25,33 -10,04 68,58 9,40 18,61 51,46 

0,390b 
Precoce 35,98 9,69 29,13 42,84 - - - 

VR ACT (%)                 
Normal -8,43 9,00 -41,45 22,44 -13,47 -9,06 -2,46 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 3,10 9,75 -13,77 14,11 -6,70 7,86 10,78 

Tardia 3,82 8,59 -9,51 14,11 -4,15 7,86 10,40 
0,830a 

Precoce -0,54 18,72 -13,77 12,70 - - - 
VR AI (%)                 

Normal -8,77 9,09 -31,17 23,77 -14,04 -9,59 -2,76 
<0,001a 

Pré-eclâmpsia 3,02 9,97 -13,76 15,46 -7,01 7,12 11,01 
Tardia 3,80 8,98 -10,24 15,46 -4,19 7,12 10,80 

0,830b 
Precoce -0,90 18,19 -13,76 11,97 - - - 

VR AE (%)                 
Normal -7,46 9,13 -59,05 22,06 -12,05 -8,06 -1,44 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 3,09 9,56 -13,79 13,89 -6,81 7,72 11,13 

Tardia 3,70 8,16 -8,33 11,90 -4,29 7,72 10,59 
1,000b 

Precoce 0,05 19,57 -13,79 13,89 - - - 
AE/ACT                 

Normal 0,384 0,009 0,288 0,397 0,381 0,385 0,388 
0,006b 

Pré-eclâmpsia 0,380 0,005 0,371 0,386 0,378 0,381 0,384 
Tardia 0,379 0,005 0,371 0,386 0,377 0,381 0,383 

0,387b 
Precoce 0,383 0,004 0,380 0,386 - - - 

AI/ACT                 
Normal 0,616 0,009 0,601 0,707 0,612 0,615 0,620 

0,010a 
Pré-eclâmpsia 0,620 0,005 0,615 0,629 0,615 0,619 0,621 

Tardia 0,620 0,005 0,615 0,629 0,616 0,619 0,623 
0,667b 

Precoce 0,617 0,003 0,615 0,620 - - - 
AE/AI                 

Normal 0,624 0,015 0,550 0,660 0,615 0,626 0,634 
0,012a 

Pré-eclâmpsia 0,613 0,012 0,590 0,627 0,606 0,615 0,624 
Tardia 0,611 0,013 0,590 0,627 0,602 0,615 0,620 

0,667b 
Precoce 0,620 0,009 0,613 0,626 - - - 

MLG (Kg)                 
Normal 43,24 5,87 30,80 63,30 38,98 42,75 46,38 

0,003a 
Pré-eclâmpsia 48,50 5,89 36,10 58,00 45,33 49,45 52,05 

Tardia 48,79 3,90 40,90 54,20 45,78 49,45 51,75 
1,000b 

Precoce 47,05 15,49 36,10 58,00 - - - 
VR MG (%)                 

Normal 29,86 43,47 -53,41 174,02 0,69 23,03 53,93 
0,023a 

Pré-eclâmpsia 86,21 73,64 -16,59 214,84 25,01 78,79 144,04 
Tardia 78,64 78,91 -16,59 214,84 20,30 41,01 155,09 

0,390b 
Precoce 124,03 12,85 114,95 133,12 - - - 

Percentual GC (%)                 
Normal 33,91 6,54 18,80 51,40 29,45 33,80 37,93 

0,076a 
Pré-eclâmpsia 39,23 9,33 25,80 52,00 31,68 38,45 47,80 

Tardia 37,87 9,49 25,80 52,00 30,60 33,95 47,20 
0,283b 

Precoce 46,05 6,01 41,80 50,30 - - - 
MME (Kg)                 

Normal 23,54 3,51 16,00 35,40 21,33 23,25 25,55 
0,002a 

Pré-eclâmpsia 26,79 3,50 19,30 32,10 25,08 27,35 29,28 
Tardia 27,01 2,36 22,20 30,00 25,23 27,35 29,23 

1,000b 
Precoce 25,70 9,05 19,30 32,10 - - - 

Valores negativos e positivos: baseados no valor máximo de referência para o componente corporal. ACT: água corporal total. 
AE: água extracelular. AI: água intracelular. GC: gordura corporal. IMC: índice de massa corporal. MG: massa gorda. MLG: 
massa livre de gordura. MME: massa musculoesquelética. PE: pré-eclâmpsia. VR: Variação Relativa (valor da participante / 
valor de referência x 100).   a : teste t de Student, b : Mann-Whitney 
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Nenhuma das variáveis estimadas na Tabela 5 mostrou diferença 

significante entre PE precoce e tardia. Observamos que a PE precoce teve 

médias maiores que na tardia em índice de massa corporal, variação relativa de 

peso e de massa gorda e percentual de GC.  

Os valores negativos na Tabela 5 tomam por base o limite superior dos 

parâmetros da BIA para cada variável estimada. Na gestação normal tivemos 

variações relativas negativas na ACT, AI e AE. O mesmo ocorreu, em valores 

menores, na PE precoce para ACT e AE. Nenhuma variação relativa negativa na 

água corporal foi identificada na PE tardia.  

Conforme a Tabela 6, não foi encontrada distribuição distinta de índice 

de massa corporal entre os grupos de PE (p= 0,576). Na classificação do índice 

de massa corporal a obesidade (índice de massa corporal maior ou igual a 30 

Kg/m2)    tivemos 100% da PE precoce.  Encontramos PE tardia com índice de 

massa corporal desde eutrófica (10%) até 50% de obesas com 20% de 

obesidade classe III ou mórbida (índice de massa corporal maior ou igual a 40 

Kg/m2).  

 

 

Tabela 6 – Média, desvio padrão e significância de índice de massa corporal 
materno, percentil de peso do recém-nascido, creatinina e hematócrito por tipo de 
pré-eclâmpsia 

  PE (N=12) 
PE tardia 

(N=10) 
PE precoce 

(N=2) 
P valor 

IMC na BIA (kg/m2)       0,576b 

Eutrófica 1 (8,3) 1 (10,0) 0 (0,0)   

Sobrepeso (25.0 - 29.9) 4 (33,3) 4 (40,0) 0 (0,0)   

Obeso (classe)         

     I (30.0 - 34.9) 3 (25,0) 2 (20,0) 1 (50,0)   

     II (35.0 - 39.9) 2 (16,7) 1 (10,0) 1 (50,0)   

     III (≥ 40.0) 2 (16,7) 2 (20,0) 0 (0,0)   
Creatinina (mg/dL) 0.78 (0.17) 0.73 (0.13) 1.05 (0.07) 0.030a 
Hematócrito (%) 35.99 (1.92) 35.28 (1.02) 39.55 (0.92) 0.031a 
Percentil peso do RN 48.0 (5.5) 49.9 (3.3) 38.8 (5.4) 0.032a 
Kg/m2: kilograma por metro quadrado. Mg/dL: miligrama por decilitro. PE: Pré-eclâmpsia. RN: recém-nascido. 
P valor: comparação de PE precoce com PE tardia. 
a. Mann-Whitney test.  b. Fisher´s Exact Test.   
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O grupo de PE precoce, mesmo com todos as dosagens dentro dos 

parâmetros de normalidade, apresentou médias superiores e significantes de 

creatinina (p=0,030) e hematócrito (p=0,031) em relação a PE tardia. (Tabela 6) 

A menor média de percentil de peso do recém-nascido (38,8 ± 5,4) foi 

encontrada na PE precoce (parto entre 26-32 semanas), mas sem restrição de 

crescimento fetal (p=0,032). (Tabela 6) 

Os resultados de creatinina e hematócrito foram relacionados em a água 

corporal. (Tabela 7)   Por ter apenas dois casos, não foi possível estimar a 

correlação no grupo PE precoce. Observamos na PE tardia fortes correlações 

negativas entre creatinina e ACT (r=-0,923; p <0,001), AE (r=-0,979; p <0,001) e 

AI (r=-0,898; p <0,001). Isto indicou que quanto maior o valor de creatinina, 

menores os valores de ACT, AE, AI e AE/AI. Não houve correlações entre as 

medidas da BIA e hematócritos. 

 

Tabela 7 – Correlação de Spearman entre hematócrito e creatinina e medidas da BIA  
(ACT, AE, AI e AE/AI) no grupo com pré-eclâmpsia tardia 

  

Hematócrito   Creatinina 

Estimativa (r) P   Estimativa (r) P 

ACT (L) -0,462 0,179   -0,923 <0,001 
AE (L) -0,517 0,126   -0,979 <0,001 
AI (L) -0,430 0,215   -0,898 <0,001 
AE/AI 0,073 0,841   -0,136 0,707 

N=10 

 

 
 

O desempenho das estimativas da BIA na predição da PE (Tabela 8) tem 

baixo VPP para todas as variáveis, que ficou entre 9,1% (GC ≥ 35) e 26,3% (GC 

≥ 44%), enquanto o valor preditivo negativo (VPN) foi alto, com 95,8% (GC ≥ 35) 

a 98,5% (MME ≥ 25 Kg). Tiveram sensibilidade ≥ 75 com especificidade > 70: 

variação relativa de índice de massa corporal, peso, ACT, AI e AE; além da 

massa livre de gordura e MME. A GC ≥ 44% tiveram a melhor acurácia global 

(89,3%) com razão de verossimilhança positiva (5,48%), VPP (26,3%) e alto VPN 

(96,0). 
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A Tabela 9 mostra a regressão logística univariada, onde a maioria dos 

resultados da BIA foram significativas para predição de PE. Não houve 

significância para índice de massa corporal de 25-29 Kg/m2 (p= 0,119), GC ≥ 

35% (p= 0.173), AE/ACT (p= 0,191), AI/ACT (p= 0,230) e variação relativa de 

massa gorda < 30,8% (p= 0,230).  Verificamos nas variáveis um ponto de corte 

que melhor identificasse risco de PE. Exceto a taxa metabólica basal, as demais 

variáveis se mostraram significativas (p= 0,001 a p= 0,034), mas na análise 

multivariada final prevaleceram apenas a GC ≥ 44%, AE/AI ≤ 0,618 L e MME ≥ 

25 Kg. 

A taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que o corpo 

necessita, em vinte e quatro horas, para manter-se nutrido no decorrer das 

atividades ou durante jejum de ao menos doze horas em repouso, sem prejudicar 

o funcionamento dos órgãos essenciais. 

A variação relativa da taxa metabólica basal teve diferença significativa 

entre gestação normal e PE (p= 0,009) (Tabela 9).  Seus valores médios foram: 

gestação normal (- 3,65) e PE (- 9,58). Isto pode ser atribuído à maior 

disponibilidade de tecido gorduroso (massa gorda, percentual de GC), 

transformável de energia, na PE. 
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Tabela 9. Resultados da regressão logística univariada da BIA de 196 gestantes 

BIA 
Modelo univariado 

RC bruto (IC 95%)         p 

Peso (kg)     

Variação Relativa (VR) (%) 1,06 (1,03 - 1,10) <0,001 
Alterado* 9,44 (1,19 - 74,66) 0,033 
VR ≥ 11,8 % 7,82 (2,04 - 30,06) 0,003 

Índice de Massa Corporal (IMC) (kg/m2)     

 IMC avaliado na BIA 1,25 (1,12 - 1,41) <0,001 
Classificação**   0,011 

Sobrepeso (25 - 29) 5,84 (0,64 - 53,49) 0,119 
Obeso 1 (30 - 34) 10,27 (1,02 - 102,94) 0,048 
Obeso 2 (35 - 39) 25,43 (2,04 - 316,28) 0,012 
Obeso 3 (> 40) 178,00 (7,97 -3.974,74) 0,001 

IMC ≥ 27,7 7,82 (2,04 - 30,06) 0,003 
Água Corporal Total (ACT) (%)     

VR (%) 1,15 (1,07 - 1,23) <0,001 
Alterada *  7,48 (2,22 - 25,20) 0,001 
VR ≥ -2,9 % 8,27 (2,15 - 31,78) 0,002 

Água Intracelular (AI) (%)    
VR (%) 1,14 (1,06 - 1,22) <0,001 
Alterada * 7,48 (2,22 - 25,2) 0,001 
VR ≥ -2,9 % 9,00 (2,34 - 34,67) 0,001 

Água Extracelular (AE) (%)     
VR (%) 1,14 (1,06 - 1,23) <0,001 
Alterada *  6,65 (1,98 - 22,28) 0,002 
VR   ≥ -3,2 % 7,42 (1,93 - 28,46) 0,004 

Relação AE/ACT em Litro (L)    

AE/ACT 0,00 (0,00 - 376.781,89) 0,191 
AE/ACT   ≤ 0,383 6,20 (1,62 - 23,74) 0,008 

Relação AI/ACT (L)    
AI/ACT 1,28 (0,85 - 1,93) 0,230 
AI/ACT ≥ 0,616 4,89 (1,28 - 18,66) 0,020 

Relação AE/AI (L)    
AE/AI 0,66 (0,47 - 0,93) 0,017 
AE/AI ≤ 0,618 6,86 (1,79 - 26,29) 0,005 

Massa Livre de Gordura (MLG) (Kg)     
MLG (Kg) 1,14 (1,04 - 1,24) 0,005 
MLG   ≥ 45,9 Kg 7,62 (1,98 - 29,24) 0,003 

Massa Gorda (%)     
VR (%) 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 
Alterada* 3,56 (0,45 - 28,35) 0,230 
VR ≥ 30,8% 4,26 (1,12 - 16,27) 0,034 

Gordura Corporal      
(%) 1,12 (1,03 - 1,22) 0,011 
≥ 35%  2,28 (0,70 - 7,46) 0,173 
≥ 44%  8,67 (2,43 - 30,9) 0,001 

Massa Musculoesquelética (MME) (Kg)     

MME (Kg) 1,25 (1,07 - 1,45) 0,004 
MME ≥ 25 Kg 12,36 (2,62 - 58,31)     0,001 

Taxa metabólica basal     
 

  

VR (%) 0,90 (0,84 - 0,97 0,009 
Alterada 2,19 (0,46 - 10,31) 0,322 
VR (%) ≤ -4,5         2,13 (0,65 - 6,96)  0,211 

IC: intervalo de confiança.  Kg: kilograma. kg/m2: kilograma por metro quadrado.   MR: máximo de referência 

*: Alterado (a):  extrapola o intervalo de normalidade da BIA        
**:  Referência: 18,5 – 24,9      
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As curvas ROC a seguir são referentes às variáveis da Tabela 9. 

Nas curvas ROC (Gráficos 2 a 14) as áreas sob a curva foram iguais ou 

superiores a 0,8 em IMV e em variação relativa de peso, ACT e de AI. 

Encontramos área sob a curva abaixo de 0,7 em variação relativa da taxa 

metabólica basal e do percentual de GC. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Curva ROC para a variação relativa do peso 
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Gráfico 3. Curva ROC para o índice de massa corporal (kg/m2) 

 
 
 

 

 
Gráfico 4. Curva ROC para variação relativa da massa gorda 
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Gráfico 5. Curva ROC para massa livre de gordura 

 
 
 
 

 
Gráfico 6. Curva ROC para massa musculoesquelética 
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Gráfico 7. Curva ROC para variação relativa da taxa metabólica basal 

 

 

 
Gráfico 8. Curva ROC para variação relativa da água corporal total 
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Gráfico 9. Curva ROC para a variação relativa da água extracelular 

 

 

 
Gráfico 10. Curva ROC para variação relativa da água intracelular 
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Gráfico 11. Curva ROC para relação água extracelular/água corporal total 

 

 

 

 
Gráfico 12. Curva ROC para relação água intracelular/água corporal total 
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Gráfico 13. Curva ROC para relação água extracelular/água intracelular 

 

 

 

 
Gráfico 14. Curva ROC para percentual de gordura corporal 
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No modelo multivariado final (Tabela 10) apenas a relação AE/AI ≤ 

0,618, MME ≥ 25 Kg e GC ≥ 44% continuaram significativos. A partir do modelo 

final, com estas três variáveis, foi possível estimar a probabilidade das gestantes 

deste coorte desenvolverem PE. Comparadas com as gestantes sem PE, 

aquelas com relação AE/AI ≤ 0,681 tiveram probabilidade de ter PE 5 vezes 

maior, com GC ≥ 44% a probabilidade foi 10 vezes maior e naquelas com MME 

≥ 25 Kg o risco de PE foi 10 vezes maior. A associação de AE/AI, MME e 

percentual de GC melhora o VPN (98,7) e a acurácia global (83,7). Segundo o 

teste de Hosmer e Lemeshow, o modelo foi adequado (p= 0,714). 

 

 

 

 

A área sob a curva ROC da combinação destas três variáveis foi 0,905 (intervalo 

de confiança de 95%: 0,846 a 0,965), o que indica o bom desempenho dessa 

combinação de medidas da BIA para predição de PE (Gráfico 15). 

 

 

Tabela 10. Resultados da regressão logística multivariada inicial e final de 196 
gestantes 

 
BIA 

Modelo Multivariado inicial   Modelo Multivariado final 

RC ajustado                      
(IC95%) 

   P        RC ajustado 
(IC95%) 

   p 

IMC (kg/m2) 0,74 (0,01 - 66,5) 0,896 - - 
Variação Relativa (%)     
AI  0,90 (0,42 - 1,93) 0,789 - - 
AE  1,23 (0,73 - 2,09) 0,432 - - 
MG 1,02 (0,75 - 1,39) 0,891 - - 
AE/AI   ≤ 0,618 (L) 7,32 (0,67 - 80,64) 0,104  5,04 (1,14 - 22,39) 0,033 
MLG ≥ 45,9 Kg 0,75 (0,01 - 47,92) 0,893 - - 
GC ≥ 44% 17,86 (0,51 - 624,55) 0,112 10,45 (2,3 - 47,52) 0,002 
MME ≥ 25 Kg 8,31 (0,09 - 773,43) 0,360 10,11 (1,92 - 53,28) 0,006 
AE: água extracelular. AI: água intracelular. BIA: bioimpedância elétrica.  
GC: gordura corporal. IMC: índice de massa corporal. Kg: kilograma.  
Kg/m2: kilograma por metro quadrado. MG: massa gorda.  
MLG: massa livre de gordura. MME: massa musculoesquelética  
RC: razão de chance.    
≤: menor ou igual; ≥:  maior ou igual. 
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Gráfico 15. Curva ROC para probabilidade de PE com combinação de 
AE/AI ≤ 0,61, MME ≥ 25 Kg e de GC ≥ 44%. 

 

 
 
 

A Tabela 11 informa as variáveis da BIA capazes de identificar risco de 

PE entre 17-20 semanas. Este modelo final apresenta AE/AI ≤ 0,61, GC ≥ 40% 

e MME ≥ 25 Kg com acurácia global de 69,9%, 89,3% e 71,9%, respectivamente. 

A menor sensibilidade foi do percentual de GC (41,7%) e a maior para 

MME (83,3%). A especificidade foi menor na AE/AI (69,6%) e maior para o 

percentual de GC (92,4%). Apesar do VPP ser baixo (13,8 a 26,3), o VPN foi alto 

(96 a 98,7). A combinação de AE/AI, percentual de GC e MME, nos respectivos 

pontos de corte apresenta sensibilidade de 83,3 e especificidade de 83,7, VPP 

de 25,0 VPN de 98,7 e acurácia global de 83,7%. A substituição de AE/AI por 

AE/ACT ≤ 0,383 (Tabela 9) não alterou a acurácia global (83,7%). 

Na Tabela 11 verifica-se VPP baixo (13,8 a 26,3%) e valores preditivos 

falso-positivos altos (75,0 e 86,2%). Por outro lado, o VPN foi elevado (96,0 a 

98,7%) e o os falso-negativos foram pequenos (1,3 a 4,0%). Isto demostra que 
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o teste tem melhor capacidade para identificar a gestante sem risco de 

desenvolver PE.  

Além dos valores preditivos, a razão de verossimilhança quantifica o 

quão útil um teste diagnóstico é para avaliar a probabilidade de uma doença em 

comparação com sua prevalência na população estudada. Quanto maior a razão 

de verossimilhança positiva, maior a probabilidade de um teste positivo 

identificar adequadamente a doença. Para a razão de verossimilhança negativa, 

quanto mais próxima de zero estiver, menor será a probabilidade de encontrar a 

doença no resultado negativo do teste. Encontramos razão de verossimilhança 

positiva entre 2,46% e 5,48% e negativa entre 0,20% e 0,63%. Novamente 

encontramos, nos critérios deste estudo, uma melhor capacidade da BIA para 

identificar a gestante com mínimo risco para PE. (Tabela 11)  

A Tabela 12 expõe a correlação linear entre as variáveis aferidas na BIA 

em gestação normal e PE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

5.3 Resultados da comparação entre os grupos de gestação normal, 

pré-eclâmpsia e hipertensão arterial gestacional 

 

A primeira parte dos resultados, até a Tabela 9, se refere a 196 

gestantes: 184 gestações normais e 12 PE. 

Agora tratamos da análise dos resultados da BIA das 205 pesquisadas 

conforme a evolução da gestação: 184 gestações normais + 12 PE + 9 com 

hipertensão arterial gestacional. (Gráfico 16)   

 

 

 

Gráfico 16. Distribuição das gestantes por condição pressórica 

 

 

Os valores numéricos, suas variações, percentuais, desvio padrão e a 

significância das comparações entre os grupos estão detalhados na Tabela 13. 

 A idade das pesquisadas variou entre 14-42 anos, com média de 25,3 

± 6,1 anos. A média de idade foi maior na PE (28,2 anos) que na gestação normal 

(p= 0,049) e foi similar à hipertensão arterial gestacional (p= 0,859). Na PE e 

hipertensão arterial gestacional houve apenas uma gestante com idade inferior 
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a 20 anos. Tivemos apenas uma pesquisada acima de 40 anos e que evoluiu 

como gestação normal. (Tabela 13) 

A raça, autorreferida no início da pesquisa, não mostrou diferença 

significativa (p= 0,366) entre os grupos. Observamos 53,7% de pardas entre as 

205 estudadas, que predominou também na hipertensão arterial gestacional 

(66,7%) e na PE (66,7%). (Tabela 13) 

A nuliparidade fez parte dos critérios de inclusão e tivemos 66,3% de 

primigestas e 33,7% com história de aborto em primeiro trimestre. (Tabela 13) 

A idade gestacional média na BIA foi de 18,9 ± 0,9 semanas com 

mediana de 19 (17-20), similar na comparação entre os grupos (p= 1,000). 

(Tabela 13) 

Quando da BIA a PAS estava entre 90-130 mmHg e a pressão arterial 

diastólica entre 60-80 mmHg. Ao compararmos as médias de PAS e de pressão 

arterial diastólica observamos significância (p < 0,00,1). Encontramos média de 

PAS maior nos grupos que teriam síndrome hipertensiva gestacional como 

desfecho (p < 0,001): 120 ± 7,1 mmHg na hipertensão arterial gestacional e 117,5 

± 8,7 mmHg na PE. Nas gestações normais a PAS teve média de 109,8 ± 8,8 

mmHg. O mesmo comportamento e significância (p < 0,001) foram encontrados 

nas médias da pressão arterial diastólica com 69,7 ± 6,3 mmHg na gestação 

normal, 77,8 ± 4,4 mmHg na hipertensão arterial gestacional e 75 ± 5,2 mmHg 

na PE. (Tabela 13) 

O parto via vaginal ocorreu em 68,5% das gestações normais, 44,4% na 

hipertensão arterial gestacional e 8,3% na PE (p < 0,001). (Tabela 13) 

As 68 cesarianas tiveram as seguintes indicações: 15 por opção da 

gestante, 13 apresentações anômalas (feto transverso, distocia, procidência de 

membro), 11 por PE, nove por sofrimento fetal agudo (bradicardia, mecônio e 

espesso), oito devido a parada de progressão, seis por pós-datismo sem 

resposta à indução do parto, dois casos de descolamento de placenta, dois com 

miomatose uterina e outros dois por teratoma ovariano e cisto volumosos. 

Na Tabela 14 observa-se que a variação entre o peso pré-gestacional e 

o do final da gravidez foi maior variação na gestação normal (39-108 Kg), mas 
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com média menor (61,5 ± 12,4 Kg) que na hipertensão arterial gestacional (78,8 

± 12,1 Kg) e na PE (78,0 ± 11,9 Kg), com p < 0,001). 

Observa-se diferencia significativa no índice de massa corporal pré-

gestacional (p < 0,001). Apenas na gestação normal tivemos pesquisada com 

índice de massa corporal menor que 18,5 Kg/m2 (5,4%). Por outro lado, para 

índice de massa corporal maior ou igual a 30 Kg/m2, o percentual foi elevado na 

hipertensão arterial gestacional (66,7%) e na PE (50%) e baixo na gestação 

normal (8,2% (p < 0,001)). Na classificação de sobrepeso, índice de massa 

corporal entre 25,0 e 29,9 Kg/m2, encontramos 41,7% na PE 30,4% na gestação 

normal e 22,2% na hipertensão arterial gestacional. (Tabela 14). 

Até a realização da BIA não houve significância entre as médias de 

ganho de peso dos três grupos (p= 0,480) e nas comparações entre eles (p= 

1,000). Mas, podemos observar que tivemos variação negativa de peso na 

gestação normal (- 7,8 Kg), na hipertensão arterial gestacional (- 5,2 Kg) e na PE 

(- 8,5 Kg), resultantes de orientações dietéticas e intolerâncias alimentares do 

início da gravidez. Nota-se também que a maior variação de peso até a BIA 

ocorreu na gestação normal (-7,8 a 31,9 Kg), sendo menor na hipertensão 

arterial gestacional (-5,2 a 15,5 Kg) e principalmente na PE (-8,5 a 9,1 Kg). 

Também foi menor na PE a média do ganho de peso até a BIA (2,9 ± 4,9 Kg). 

(Tabela 14) 
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Tabela 15. Medidas-resumo: proteinúria, pressão arterial e idade 
gestacional na pré-eclâmpsia 
 

Proteinúria (24 horas)   
média ± DP 638,4 ± 282,1 
mediana (min - max) 559,5 (386,0 - 1.233,0) 
 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 
  

média ± DP 157,5 ± 7,5 
mediana (min - max) 160,0 (150,0 - 170,0) 
 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 
  

média ± DP 102,5 ± 8,7 
mediana (min - max) 100,0 (90,0 - 120,0) 
 

IG na PE (semanas) 
  

média ± DP 36,4 ± 3,7 
mediana (min - max) 37,5 (26,0 - 39,2) 
N=12 
DP: desvio padrão. IG: idade gestacional. max: máximo. min: mínimo. mmHg: milímetros de 
mercúrio. N: número. PA: pressão arterial.  

 

  

A Tabela 15 mostra as medidas-resumo de proteinúria, PAS, pressão 

arterial diastólica e idade gestacional quando da manifestação da PE. As 12 

gestantes com PE apresentaram hipertensão entre 26-39,2 semanas, com 

média de 36,4 semanas e mediana de 37,5 semanas de gravidez. Tiveram média 

de PAS 157,5 ± 7,5 mmHg, pressão arterial diastólica 102,5 ± 8,7 mmHg e 

proteinúria de 638,4 mg ± 282,1 em 24 horas. 

Nos 4,4% de ocorrência de hipertensão arterial gestacional, os valores 

pressóricos médios foram inferiores aos da PE (sístole 143,3 versus 157,5 

mmHg e diástole 90 versus 102,5 mmHg). 

 

5.3.1 Fatores associados ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia em 

205 pesquisadas 

 

A análise estatística deste grupo envolve 205 gestantes (184 gestações 

normais, 12 com PE e nove com hipertensão arterial gestacional). 

Na Tabela 16 os valores identificados como alterados são os que 

excederam ao valor máximo de normalidade na BIA (com base no sexo, idade, 
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estatura e peso). Encontramos associação de PE com: alteração de peso (p: 

0,001), classificação do índice de massa corporal (p < 0,001), ACT (p < 0,001), 

AI (p< 0,001), AE (p< 0,001) e percentual de GC (p: 0,003). 

Dentre as 205 pesquisadas 119 (58%) tinham peso acima do valor 

máximo de referência da BIA. A alteração de peso mostrou significativa (p= 

0,001) e predominou na PE (9,2% versus 1,2%) e na hipertensão arterial 

gestacional (7,6% versus 0,0%). Por outro lado, 85 das 86 pesquisadas com 

peso não alterado foram do grupo de gestação normal (98,8%). (Tabela 16) 

Na Tabela 16 também encontramos p < 0,001 para as diferenças no 

índice de massa corporal. O índice de massa corporal adequado (eutrófica) foi 

encontrado em 90 (43,9%) das gestantes, sendo 98,9% destas no grupo de 

gestação normal e apenas 1,1% na PE. As obesas com índice de massa corporal 

maior ou igual a 30 Kg/m2 totalizam 49 estudadas (23,9%) sendo sete (58,3%) 

dos casos de PE e oito (88,9%) das que apresentaram hipertensão arterial 

gestacional. 

A massa gorda não mostrou diferença significativa entre os grupos (p: 

0,138), mas estava alterada em 159 (77,5%) das pesquisadas e em 87,4% das 

gestações normais. Encontramos ainda massa gorda alterada em 91,6% (11 

casos) na PE e 100% (nove casos) daquelas com hipertensão arterial 

gestacional; enquanto 97,8% da massa gorda não alterada estava no grupo de 

gestação normal. (Tabela 16) 

Identificamos predomínio das gestantes com GC ≥ 44% no grupo com 

PE (25,0% versus 3,8%) e com GC < 44% tivemos 91,9% com gestação normal 

(p= 0,003). (Tabela 16) 

Nota-se ainda que nas alterações de ACT, AI e AE (todas com p < 0,001) 

houve em torno de 15% de gestantes com PE. Por outro lado, estas variáveis 

foram normais em menos de 4% (3,1%, 3,1% e 3,2%) na PE. (Tabela 16) 

Dentre as que apresentaram distribuição de água corporal (ACT, AI e 

AE) alterada observamos que na hipertensão arterial gestacional seus 

percentuais (18,2%, 18,2% e 17% respectivamente) foram superiores aos da PE 

(15,9%, 15,9% e 14,9% respectivamente). A PE apresentou resultados de ACT, 
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AI e AE dentro dos parâmetros de normalidade em 41,6% (cinco casos), 

enquanto na hipertensão arterial gestacional foi de 11,1% (um caso). (Tabela 16) 

 

 

Tabela 16. Distribuição das 205 gestantes por situação clínica e resultados da 
BIA 

 

BIA 
 

Total 
 

     N   
   205 

Desfecho  

           PE            HAG              Normal  

  N 
12 

     % 
5,9 

N 
9 

  % 
   4,4 

 N 
184 

% 
89,8 

  p 

Peso        0,001 

Não alterado  86  1 1,2 0     0,0 85 98,8  

Alterado 119 11 9,2 9    7,6 99 83.2  
 

IMC          < 0,001a 

Eutrófica 90 1 1,1 0     0,0 89 98,9  
Acima do peso  
(25-29,9) 

 
66 

 
4 

 
6,1 

 
1 

    
 1,5 

 
61 

 
92,4 

 

Obesidade         
I (30 – 34,9) 34 3 8,8 5    14,7 26 76,5  
II (35 – 39,9) 11 2   18,2 2    18,2 7 63,6  
III (≥ 40) 4 2 50,0 1    25,0 1 25,0  
 

Massa gorda  
       

0,138a 
Não alterado 46 1 2,2 0     0,0 45 97,8   
Alterado 159 11 6,9   9     5,7 139 87,4   
 

Gordura (%) 
       

0,003a 
< 44% 185 7  3,8 8     4,3 170 91,9  
≥ 44%1 20 5 25,0 1     5,0 14 70,0  
 

Água Corporal 
Total  

       

< 0,001a 
Não alterado 161 5 3,1 1     0,6 155 96,3  
Alterado 44 7  15,9 8    18,2 29 65,9  
 

Água intracelular 
       

< 0,001a 
Não alterado 161 5 3,1 1     0,6 155 96,3  
Alterado 44 7 15,9 8    18,2 29 65,9  
 

Água extracelular 
       

< 0,001a 
Não alterado 158 5 3,2 1     0,6 152 96,8  
Alterado 47 7   14,9 8    17,0 32 68,1  

Alterado: acima do valor máximo normal da BIA. BIA: bioimpedância elétrica.  
HAG: hipertensão arterial gestacional. IMC: índice de massa corporal. N: número.  
PE: pré-eclâmpsia.     
<: menor.    ≥: maior ou igual.    
p - nível descritivo do teste de Qui-Quadrado ou exato de Fisher(a). 
1 Ponto de corte sugerido pela árvore de decisão 
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Na Tabela 17 as variáveis de peso, água corporal (ACT, AI e AE) e 

massa gorda foram avaliadas na forma de variação relativa, onde os valores 

negativos e positivos são, respectivamente, inferiores e superiores aos valores 

máximos de referência da BIA. 

Todas as variáveis informadas na Tabela 17 tiveram significância na 

análise estatística com p < 0,05. As médias mais altas foram encontradas na 

hipertensão arterial gestacional, seguida dos valores um pouco menores na PE, 

principalmente para variação relativa de peso, ACT, AI, AE e massa gorda. 

Observa-se que a média de variação relativa de peso na PE (27,78%) e 

hipertensão arterial gestacional (31,72%) foi muito superior à da gestação normal 

(3,96%). 

Na Tabela 17 também se verifica que a gestação normal apresenta 

variação relativa negativa em relação a PE e a hipertensão arterial gestacional 

para ACT (-8,43%), AI (-8,77%) e AE (-7,46%). Isso significa que os valores 

destas variáveis não excederam ao limite superior de normalidade da BIA na 

gestação normal. A média da variação relativa da massa gorda na gestação 

normal foi menor que na PE (29,86 versus 86,21%) e na hipertensão arterial 

gestacional (29,86 versus 93,23%). 

Mesmo tendo médias com valores próximos entre PE e hipertensão 

arterial gestacional houve diferença significativa para massa magra, percentual 

de GC e MME ao aplicar as comparações múltiplas de Duncan. (Tabela 17) 

Tivemos variações relativas negativas para taxa metabólica basal na PE 

(-9,58), hipertensão arterial gestacional (-10,89) e gestação normal (- 3,65) em 

relação ao valor máximo de normalidade da BIA. Considerando que o tecido 

gorduroso consome cinco vezes menos energia que o muscular, quanto maior a 

massa gorda menor será a energia (taxa metabólica basal) necessária para 

manter o organismo por 24 horas. (Tabela 17)  

Observamos que o percentual de ACT, AI e AE alteradas (Tabela 16) e 

as médias de suas variações relativas (Tabela 14) foram maiores na hipertensão 

arterial gestacional que na PE.  
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Tabela 17. Medidas-resumo das características aferidas na BIA das 205 
gestantes 

  Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 
1o. 

Quartil 
  Mediana 

3o. 
Quartil 

N p 

VR Peso (%)                 < 0,001 

PE 27,78A 23,41 -10,04 68,58 10,79 24,59 47,00 12  

HAG 31,72A 15,20 14,29 59,22 20,15 26,07 45,05 9  

Normal 3,96B 16,16 -31,28 55,04 -6,94 2,14 13,19 184  
 
VR   ACT (%) 

                
< 0,001 

PE 3,10A 9,75 -13,77 14,11 -6,70 7,86 10,78 12   

HAG 6,65A 9,06 -3,74 28,32 1,83 4,50 9,18 9   

Normal -8,43B 9,00 -41,45 22,44 -13,47 -9,06 -2,46 184   
 
VR   AI (%) 

                
< 0,001 

PE 3,02A 9,97 -13,76 15,46 -7,01 7,12 11,01 12   

HAG 5,37A 6,58 -4,02 19,73 1,97 3,86 8,54 9   

Normal -8,77B 9,09 -31,17 23,77 -14,04 -9,59 -2,76 184   
 
VR   AE (%) 

                
< 0,001 

PE 3,09A 9,56 -13,79 13,89 -6,81 7,72 11,13 12   

HAG 6,65A 7,71 -3,28 23,53 1,59 7,14 9,86 9   

Normal -7,46B 9,13 -59,05 22,06 -12,05 -8,06 -1,44 184   
 
AE/ACT 

              
0,013a 

PE                          0,380B' 0,005 0,371 0,386 0,378 0,381 0,384 12   

HAG                       0,383 0,004 0,375 0,389 0,379 0,384 0,386 9  

Normal                    0,384A' 0,009 0,288 0,397 0,381 0,385 0,388 184  
 
MM (Kg) 

                
< 0,001 

PE 48,50A 5,89 36,10 58,00 45,33 49,45 52,05 12   

HAG 49,18A 5,17 42,10 59,10 46,15 47,40 53,45 9   

Normal 43,24B 5,87 30,80 63,30 38,98 42,75 46,38 184   
 
VR MG (%) 

                
0,002 

PE 86,21A 73,64 -16,59 214,84 25,01 78,79 144,04 12   

HAG 93,23A 44,68 50,00 194,19 60,75 82,35 116,54 9   

Normal 29,86B 43,47 -53,41 174,02 0,69 23,03 53,93 184   
 
 Gordura (%) 

                
0,010 

PE 39,23A 9,33 25,80 52,00 31,68 38,45 47,80 12   

HAG 40,44A 4,57 35,50 51,40 37,75 39,00 41,60 9   

Normal 33,91B 6,54 18,80 51,40 29,45 33,80 37,93 184   
 
MME (Kg) 

                
< 0,001 

PE 26,79A 3,50 19,30 32,10 25,08 27,35 29,28 12   

HAG 27,16A 2,98 22,90 32,90 25,40 26,20 29,50 9   

Normal 23,54B 3,51 16,00 35,40 21,33 23,25 25,55 184   
VR TMB (%)                 0,011 

PE -9,58B 10,47 -24,34 5,41 -19,50 -8,75 -1,07     12   

HAG -10,89B 5,44 -23,89 -5,14 -12,45 -9,07 -7,56      9   

Normal -3,65A 6,94 -24,39 10,97 -7,79 -3,12 1,31  184   

ACT: água corporal total. AE: água extracelular. AI: água intracelular. BIA: bioimpedância elétrica.  
HAG: hipertensão arterial gestacional. MG: massa gorda. MM: massa magra. MME: massa musculoesquelética. N: 
número.   PE: pré-eclâmpsia. TMB: taxa metabólica basal. VR: variação relativa em relação ao máximo valor de 
referência da BIA.    
p - nível descritivo da ANOVA ou de Kruskal-Wallis (a). 
(A)  e (B) apresentam médias distintas segundo comparações múltiplas de Duncan. 
(A’) e (B’) apresentam médias distintas segundo comparações múltiplas de Dunn-Bonferroni. 
* ((Valor observado – Valor de referência) / Valor de referência – 1) x 100. 
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6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

A associação de três estimativas da bioimpedância elétrica de múltipla 

frequência (gordura corporal ≥ 44%, relação de água extracelular/intracelular ≤ 

0,61 e massa musculoesquelética ≥ 25 Kg) realizada entre 17-20 semanas de 

gestação teve boa capacidade de predizer o surgimento de pré-eclâmpsia em 

nulíparas, numa população entre 14-42 anos de idade, de maioria parda (53,7%), 

onde a pré-eclâmpsia ocorreu entre 26-39,2 semanas de gravidez e idade de 18-

38 anos.  

Estudamos apenas nulíparas para termos uma população homogênea e 

com risco de pré-eclâmpsia. Ao excluir as comorbidades relacionadas ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial reduzimos os vieses que poderiam 

comprometer a análise dos resultados. 

A opção de aplicar a bioimpedância elétrica entre 17-20 semanas de 

gravidez ocorreu porque o manual do equipamento que utilizamos restringia seu 

uso no primeiro trimestre e não tínhamos nenhuma pesquisa com este 

equipamento para os objetivos de nosso estudo. Outro aspecto considerado foi 

o de que este período é próximo da idade gestacional em que poderiam surgir 

as manifestações clínicas da pré-eclâmpsia, com maior chance de identificar 

marcadores de risco para esta doença. 

Quando introduzidas na pesquisa, o grupo que desenvolveu pré-

eclâmpsia já apresentava média de pressão arterial significativamente superior 

às com gestação normal (pressão arterial sistólica 117,5 ± 8,7 versus 109,8 ± 8,8 

mmHg; p= 0,006) e pressão arterial diastólica 75,0 ± 5,2 versus 69,7 ± 6,3 mmHg; 

p= 0,005). Isto nos leva a questionar se a bioimpedância elétrica realizada no 

final do primeiro trimestre também mostraria esta diferença de pressão arterial 

inicial e se as variáveis da bioimpedância elétrica já identificariam risco de pré-

eclâmpsia. A confirmação desta possibilidade traria enorme ganho na predição 

de pré-eclâmpsia e na adoção de medidas comportamentais e medicamentosas 

para, ao menos, reduzir a gravidade da doença. 

A literatura mostra que a bioimpedância elétrica de única frequência foi 

utilizada em pesquisas desde cinco semanas (56) de gravidez em gestação 
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normal, hipertensão arterial gestacional e pré-eclâmpsia. (Tabela 2). Com 

bioimpedância elétrica de múltipla frequência as pesquisas foram a partir de oito 

semanas (gestação normal) (63) e de nove semanas de gravidez naquelas que 

evoluíram com hipertensão arterial gestacional ou pré-eclâmpsia. (92) (Tabela 2) 

Mas, até a conclusão deste trabalho, todos os estudos (23,29,101,102) que utilizaram 

a bioimpedância elétrica na predição de pré-eclâmpsia empregaram apenas 

equipamentos de única frequência (50 kHz), iniciada em 10 (29) a 12 (23,101) 

semanas de gestação, envolvendo 136-373 gestantes e com 3 a 70 casos de 

pré-eclâmpsia. (Tabela 1) Assim, nosso estudo foi o primeiro a utilizar 

bioimpedância elétrica de múltipla frequência na investigação de risco de 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia. 

Dois destes estudos (23,29) identificaram o aumento do percentual de 

gordura corporal na primeira metade da gestação como uma variável preditora 

de pré-eclâmpsia. Wang et al. selecionaram 140 gestações normais e 70 com 

pré-eclâmpsia num grupo de asiáticas, nulíparas, sem comorbidades e que 

realizaram a bioimpedância elétrica entre 12-16 semanas de gravidez. (23) 

Identificaram que o risco de desenvolver pré-eclâmpsia foi sete vezes maior 

naquelas com gordura corporal ≥ 40%. (23) Sween et al. realizaram bioimpedância 

elétrica de única frequência trimestral, a partir da 10.a semana, em 373 nulíparas 

norte-americanas, 64% obesas, 63% negras, das quais 8% tiveram pré-

eclâmpsia. (29) Relataram que o percentual de gordura corporal, mas não o índice 

de massa corporal, teve relação com o risco de pré-eclâmpsia, onde o aumento 

de 1% no limite superior de gordura corporal no primeiro trimestre aumentou o 

risco de pré-eclâmpsia em 12% (29) pelo critério de diagnóstico do Americam 

College Obstetric and Gynecology. (4) Entre 17-20 semanas de gestação, após a 

regressão logística multivariada final, também identificamos no percentual de 

gordura corporal, e não no índice de massa corporal, risco de desenvolver pré-

eclâmpsia. A massa gorda não teve diferença significativa entre gestação normal 

e pré-eclâmpsia (p= 0,301), mas o percentil de gordura corporal trouxe o tecido 

gorduroso para seu devido lugar de proporcionalidade na composição corporal 

e permitiu identificar sua real importância na gestação. 
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     Encontramos inicialmente a área sob a curva ROC (que discrimina a 

capacidade de um teste para classificar corretamente aqueles com e sem a 

doença) com valor baixo para o percentual de gordura corporal (0,651). Mas, 

quando estabelecemos o ponto de corte de gordura corporal ≥ 44%, 

identificamos sua importância na predição de pré-eclâmpsia, onde a 

probabilidade de ter a doença foi 10 vezes maior. Mesmo como diferentes 

condições de equipamento e parâmetros de pesquisa, se tivéssemos feito a 

bioimpedância elétrica de múltipla frequência em idade gestacional menor, como 

Wang (23) e Sween, (29) talvez o percentual de gordura corporal com capacidade 

de predição de pré-eclâmpsia fosse menor que 44%. Além do percentual de 

gordura corporal ampliamos a identificação de risco de pré-eclâmpsia para os 

resultados da relação água extracelular/intracelular e massa 

musculoesquelética. 

Por outro lado, Gagliardi et al. (102) reuniram história, Doppler de artérias 

uterinas, marcadores bioquímicos (fator de crescimento placentário e proteína 

plasmática-A associada à gravidez), hemodinâmica materna e bioimpedância 

elétrica para identificar risco de desenvolver pré-eclâmpsia e/ou crescimento 

fetal restrito. Relataram que as nulíparas não obesas (gordura corporal < 20%), 

em bioimpedância elétrica entre 11-13 semanas, teriam maior risco de pré-

eclâmpsia. (102) Essa divergência com outros achados da literatura (23,29) na 

associação entre percentual de gordura corporal e surgimento de pré-eclâmpsia 

pode ser explicada pelo fato de Gagliardi et al. (102) terem usado a bioimpedância 

elétrica para predizer o surgimento de duas doenças com fisiopatologias 

diferentes (pré-eclâmpsia e crescimento fetal restrito) e com baixa incidência de 

pré-eclâmpsia (3,3%) nas 150 participantes do estudo. Além disto, o crescimento 

fetal restrito tem relação com pré-eclâmpsia precoce e disfunção placentária 

grave, não com os quadros tardios. Nosso estudo analisou apenas o risco de 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia, baseado exclusivamente nas variáveis da 

bioimpedância elétrica, em nulíparas sem outros fatores de risco e sem restrição 

para peso ou índice de massa corporal. 

Piuri et al. utilizaram bioimpedância elétrica e antropometria a partir de 

12 semanas, em 136 gestantes (68% nulíparas), para avaliar a capacidade de 
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predição de síndrome hipertensiva gestacional e crescimento fetal restrito. (101) 

Os autores tiveram apenas três casos de pré-eclâmpsia e não apresentaram os 

resultados específicos para estas participantes, visto que reuniram no mesmo 

grupo para análise estatística os três casos de hipertensão arterial gestacional 

com os três de pré-eclâmpsia. (101) Relataram que aquelas que evoluíram com 

hipertensão arterial gestacional e/ou pré-eclâmpsia tiveram água corporal total, 

massa livre de gordura e massa gorda significativamente maiores nos três 

trimestres, enquanto o índice de massa corporal e a água extracelular o foram 

apenas no 2.0 e 3.0 trimestres. (101) O pequeno número de casos de hipertensão 

arterial (três hipertensão arterial gestacional e três com pré-eclâmpsia) e a 

reunião dos casos de hipertensão arterial gestacional e pré-eclâmpsia no mesmo 

grupo (101) não favoreceu a compreensão dos resultados; além de terem 

valorizado (101) a massa gorda e o índice de massa corporal em detrimento do 

percentual de gordura corporal. 

Na Tabela 14 observamos que a média de peso pré-gestacional foi 

similar entre hipertensão arterial gestacional e pré-eclâmpsia (p= 1,000) e que, 

mesmo a pré-eclâmpsia tendo a menor média de variação do peso pré-

gestacional até o peso aferido na bioimpedância elétrica (4,2 ± 6,1 Kg) as 

diferenças entre os grupos não foram significativas (p= 1,000). Estes achados 

nos levam a valorizar o percentual de gordura corporal ao invés do peso e do 

índice de massa corporal na pré-eclâmpsia.  

O índice de massa corporal é calculado pela divisão do peso pelo 

quadrado da estatura. Sabemos que a gordura e a massa musculoesquelética 

são importantes no peso do indivíduo e que sua estatura não depende do peso 

ou do tecido gorduroso e/ou muscular. Assim, consideramos que as variáveis 

utilizadas no cálculo do índice de massa corporal podem ser fator de confusão e 

não de identificação do risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Uma pessoa 

com pouca gordura corporal e muita massa muscular terá o peso e, 

consequentemente o índice de massa corporal, altos e de modo algum poderá 

ser classificada como obesa. Do mesmo modo, alguém em anasarca pode ter 

pouca gordura e/ou massa muscular e ter índice de massa corporal acima do 

esperado devido ao peso da água retida. Entendemos que a bioimpedância 
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elétrica, ao invés do índice de massa corporal, deve ser o método de 

mensuração de todas as variáveis da composição corporal para conhecimento 

adequado da estrutura física, fatores de risco e suas repercussões. Situações 

clínicas como infecção grave, prolongada permanência em terapia intensiva, 

investigação de amenorreia ou anovulação por distúrbio metabólico, abordagem 

de diabetes, hipertensão arterial, nefropatia, desnutrição e obesidade têm na 

estimativa da real composição corporal elementos importantes de diagnóstico e 

condução da doença.  

A literatura mostra aumento de água corporal na gestação normal 

(63,71,76,94,95,100,118), hipertensão arterial gestacional (53,70,92,98) e na pré-eclâmpsia 

(53,65,92,97,98,100). Também encontramos este aumento na primeira metade da 

gravidez (Tabelas 4, 17 e 18). água corporal total, intracelular e extracelular 

acima dos valores máximos de referência da bioimpedância elétrica ocorreram 

em 58,3% do grupo de pré-eclâmpsia e entre 15,8-17,4% da gestação normal. 

(Tabela 4) Na pré-eclâmpsia tardia a distribuição de água corporal teve, diferente 

da gestação normal e da pré-eclâmpsia precoce, variações relativas positivas. 

Mesmo assim, a correlação entre pré-eclâmpsia tardia e precoce não foi 

significante. Isto pode ser atribuído ao maior tempo de gestação e à distorção 

dos resultados pelo pequeno número de pré-eclâmpsia precoce. (Tabela 5) 

Nossa pesquisa acrescenta ao conhecimento da distribuição de água corporal 

na gestação também por detalhar as variações da água intracelular (Tabelas 4, 

5 e 17) e sua importância na predição de pré-eclâmpsia (Tabelas 8, 9, 10 e 11). 

Apesar de alguns estudos terem avaliado a água corporal total (23,29101,102) e seus 

componentes (água extracelular (101,102) e intracelular (102)), nenhum verificou a 

relação entre eles (relação da água extracelular/ água corporal total, intracelular/ 

água corporal total e água extracelular/intracelular). Portanto, não podemos 

comparar nossos achados de água extracelular/intracelular com a literatura. 

As variáveis aferidas na bioimpedância elétrica são acompanhadas dos 

valores mínimos e máximos de normalidade para o sexo, idade e estatura. 

Nossos resultados foram analisados também em relação ao limite máximo 

normal da bioimpedância elétrica e informados como alterados (Tabela 4) e nas 

variações relativas (Tabelas 5 e 17). A água corporal na gestação normal, 
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mesmo com aumento de 15,8% (água corporal total e intracelular) a 17,4% 

(extracelular), apresentou médias de variação relativa negativas, ou seja, abaixo 

do limite máximo normal da bioimpedância elétrica. (Tabela 4) Ao contrário da 

pré-eclâmpsia tardia e da síndrome hipertensiva gestacional, esta relação 

negativa também encontramos na pré-eclâmpsia precoce. (Tabelas 5 e 17). 

Entre os métodos disponíveis para estudo da composição corporal na gestação 

(exceto a ressonância magnética), a bioimpedância elétrica é o que nos permite 

este aprimoramento de avaliação.  

Por muitos anos, atualmente não mais, o edema (ou seja, a água 

extracelular) fez parte da tríade clínica da pré-eclâmpsia (hipertensão, 

proteinúria e edema) e persiste a ideia de que o excesso de água extracelular 

seria mais acentuado na pré-eclâmpsia. Portanto, seria razoável supor que as 

gestantes que viriam a desenvolver pré-eclâmpsia poderiam ter mais água 

extracelular antes do surgimento da doença clínica. Porém, em nulíparas 

saudáveis com 17-20 semanas observamos que quanto menor a relação da 

relação água extracelular/intracelular e extracelular/água corporal total, maior a 

probabilidade de desenvolver a pré-eclâmpsia. Esses achados apontam a 

importância do aumento da água intracelular na predição de pré-eclâmpsia. Não 

encontramos na literatura, até a conclusão deste estudo, avaliação das 

variações relativas dos resultados da bioimpedância elétrica para identificar risco 

de pré-eclâmpsia.  

Não podemos comparar com a literatura o nosso achado sobre massa 

musculoesquelética na predição de pré-eclâmpsia, pois nenhum dos estudos 

com bioimpedância elétrica avaliou essa variável. (23,29,101,102) 

Níveis anormais de creatinina tem relação com pré-eclâmpsia grave. 

Não tivemos creatinina alterada em nenhum dos grupos de pré-eclâmpsia. 

Mesmo com valores normais, as médias de creatinina foram diferentes entre pré-

eclâmpsia precoce (1,05 ± 0,07) e tardia (0,73 ± 0,13) com p= 0,030. (Tabela 6) 

A forte correlação negativa encontrada entre creatinina e pré-eclâmpsia tardia (p 

< 0,001) indica que valores maiores de creatinina estão inversamente 

relacionados com os resultados de água corporal. Este resultado talvez possa 

ser atribuído ao pequeno número de casos, principalmente de pré-eclâmpsia 
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precoce, nenhuma pré-eclâmpsia grave; assim como a ausência de resultados 

alterados de creatinina. Provavelmente em muitos casos com estas 

características de gravidade os resultados sejam mais bem avaliados e se 

mostrem diferentes.  

A taxa metabólica basal é uma informação essencial, principalmente na 

abordagem de atividade física, orientação nutricional, desnutrição, obesidade e 

diabetes. Em nosso estudo esta taxa mostrou variação relativa negativa em 

todos os grupos, principalmente naqueles com hipertensão arterial gestacional. 

(Tabela 17) Isto significa que quanto menor for a taxa de metabolismo basal 

menor será a quantia de calorias necessária para as funções do organismo em 

24 horas; o que é encontrado na maior reserva de tecido gorduroso. Nos casos 

de hipertensão arterial gestacional os marcadores de gordura estavam em maior 

percentual que na gestação normal e na pré-eclâmpsia. Destacamos o 

percentual de peso e de massa gorda alterados (100% em pré-eclâmpsia e 

hipertensão arterial gestacional) e obesidade em 88,9% dos casos de síndrome 

hipertensiva gestacional. (Tabelas 16 e 17)     

O desempenho da bioimpedância elétrica na predição de pré-eclâmpsia 

foi superior ao do Doppler de artérias uterinas, outro método popular em alguns 

locais. Segundo metanálise com 18 estudos (55.974 gestantes) o índice de 

pulsatilidade acima do percentil 90 no Doppler de artérias uterinas entre 10-12 

semanas de gestação tem sensibilidade média de 26,4% e especificidade de 

93% para o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. (40) A sensibilidade da 

bioimpedância elétrica (da relação água extracelular/intracelular, percentual de 

gordura corporal e massa musculoesquelética) em nulíparas com 17-20 

semanas foi 83,3%, ou seja, 3,2 vezes maior do que a Doppler de artérias 

uterinas, com a vantagem de ser um método mais simples e rápido, que usa um 

equipamento de menor custo e não exige um profissional altamente treinado 

para sua realização. Após 20 minutos de instruções simples sobre o uso do 

aparelho, um profissional de nível médio pode executar a bioimpedância elétrica 

e imprimir o laudo em até 15 minutos, para que seja avaliado por um médico. No 

Brasil um equipamento de bioimpedância elétrica segmentar custa 7-16 mil 

dólares (USD) e o exame está entre 15-30 USD, em serviços privados. 
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Comparativamente a realização de Doppler de artérias uterinas exige 

profissional treinado, aparelho de 60-100 mil USD e o exame é estimado em 60 

USD. 

A dosagem dos níveis séricos dos marcadores bioquímicos no início da 

gestação tem sido recomendada para identificar as gestantes com maior risco 

de desenvolver pré-eclâmpsia. (134) Townsend et al. analisaram 126 revisões 

sobre testes preditivos para pré-eclâmpsia e relataram que a dosagem do fator 

de crescimento placentário, um dos marcadores mais populares na atualidade, 

tem sensibilidade de 65% e especificidade de 89%, enquanto a proteína 

plasmática-13 tem, respectivamente, 37% e 88%. (135) Os autores concluíram não 

haver marcador isolado com desempenho clínico adequado. (135) Devemos 

lembrar que a dosagem destes biomarcadores (250 USD no Brasil) é acessível 

apenas para uma pequena parte da população em países de média ou baixa 

renda. 

Ao verificarmos na Tabela 11 os valores de sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo negativo, valor preditivo falso negativo, razão de verossimilhança 

positiva e negativa, percentual de acurácia global e áreas sob a curva ROC 

percebemos que a bioimpedância elétrica é útil na avaliação de risco de pré-

eclâmpsia. Altos valores falso-positivos (73,7 a 86,2%) e os baixos falso-

negativos (1,3 a 4,0%) mostram que a capacidade do teste é, principalmente, na 

identificação de gestantes com mínimo risco para a doença. As orientações de 

controle de peso e uso de ácido acetilsalicílico e de cálcio são indicadas para 

gestante com risco de pré-eclâmpsia. Entendemos que o resultado falso-positivo 

pode favorecer a gestante com acompanhamento pré-natal mais cuidadoso. A 

melhor capacidade de identificar corretamente aquela que não terá pré-

eclâmpsia direciona a distribuição das gestantes conforme pré-natal de risco 

habitual ou alto risco. 

A Tabela 18 resume comparativamente as características de nossa 

pesquisa em relação aos demais estudos (23,29,101,102) que tiveram como objetivo 

a identificação de risco para desenvolver pré-eclâmpsia.  

Alguns pontos fortes do nosso estudo são o recrutamento de um grupo 

homogêneo de participantes e o uso de equipamento avançado de 
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bioimpedância elétrica de múltipla frequência (oito terminais e análise corporal 

segmentar). Além disso, este é o primeiro estudo sobre predição de pré-

eclâmpsia com bioimpedância elétrica que apresenta o valor preditivo positivo e 

valor preditivo negativo do método e a acurácia da associação dos três principais 

marcadores. Também é a primeira pesquisa sobre bioimpedância elétrica na 

predição de pré-eclâmpsia em gestantes latino-americanas. 

 

Tabela 18. Resumo comparativo de outros trabalhos para predição de  
                   pré-eclâmpsia e esta pesquisa 
               Outros Quatro Estudos              Este Estudo 

Objetivo da pesquisa 

Relação de %GC e MLG com PE (23).  
IMC e %GC em obesas e evolução para PE (29) 
BIA para alto risco gestacional (CFR e SHG) (101). 
BIA e hemodinâmica em risco de PE e/ou CFR (102) 
 

                           
Identificar marcadores de risco 
de PE 

idade gestacional de início da BIA (semanas) 

10 (29) 
11 (102) 

12 (23,101) 

 
               17 – 20 

 
Características dos equipamentos de BIA 

BIA-uf 50 kHz  
4 terminais 

 

BIA-mf 1-1000 KHz   
8 terminais  
Análise corporal segmentar 
 

     Número de BIA durante a gestação (idade gestacional em semanas) 

Uma (11-13) (102)  
Uma (12-16) (23) 
Três (10, 20 e 35) (29)    

Três (12-14, 20-28, 34-38) (101) 

 
 

Uma (17-20) 
 

Número de pesquisadas (PE) 

 
136 (3) (101) 
150 (5) (102) 
210 (70) (23) 
373 (30) (29) 

 
196 (12) 

População estudada 

Asiáticas, nulíparas, risco habitual (23) 

Norte-americanas, obesas (29)  
Risco habitual (101) 
Nulíparas, risco habitual, não obesas (102) 

 
Nulíparas  
Gestação de risco habitual  

 
Outros Marcadores Incluídos 

História, índice de pulsatilidade de artérias uterinas, 
proteína plasmática A, fator de crescimento placentário,  
hemodinâmica materna (102) 

 

Nenhum 

Marcadores de PE 

%GC (23,29,102) 
Nenhuma especificação para PE (101) 

%GC, AE/AI e MME 
Individualmente ou associados 
 

CFR: crescimento fetal restrito. kHz: kilohertz. MLG: massa livre de gordura.SHG: síndrome hipertensiva gestacional  
%GC: percentual de gordura corporal.      
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Como pontos negativos identificamos que o estudo não pôde ser 

realizado no primeiro trimestre gestacional, não foi possível comparar os 

resultados com os de outros estudos por diferenças de equipamento e de idade 

gestacional e os resultados não podem ser extrapolados para outras populações 

de gestantes. Além disso, não sabemos se tais resultados seriam obtidos com 

equipamentos de bioimpedância elétrica mais simples, de menor custo e/ou no 

final do primeiro trimestre. 

Nossos achados sugerem que a realização da bioimpedância elétrica de 

múltipla frequência segmentar entre 17-20 semanas de gestação é um método 

com boa capacidade preditora para o futuro desenvolvimento de pré-eclâmpsia 

em nulíparas brasileiras. São necessários novos estudos para confirmar esses 

achados, e para avaliar o desempenho da bioimpedância elétrica em gestantes 

com outras características, idade gestacional mais precoce e outros modelos de 

equipamento. 

Como pode ser observado, análise isolada ou combinada de vários 

marcadores, além de onerosa e de acesso restrito, ainda não identificou aquele 

que atenda os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde (49) 

para predição de pré-eclâmpsia, mesmo quando aplicado de modo tardio, 

próximo à manifestação clínica da doença. 

A casuística de nossa pesquisa foi selecionada para minimizar o viés ao 

excluir hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatia, doença renal, uso de 

diurético, proteína em urina Tipo I, gemelar, alteração de líquido amniótico e óbito 

fetal ou parto prematuro sem hipertensão arterial antes de 37 semanas de 

gestação. Com os resultados preditivos de pré-eclâmpsia encontrados 

consideramos viáveis, se não promissoras, futuras investigações incluindo 

fatores de risco, multiparidade e até comorbidades frequentes como hipertensão 

arterial crônica diabetes na gestação. 

A bioimpedância elétrica não é explorada na obstetrícia. Mas a 

possibilidade de ser utilizada desde o primeiro trimestre gestacional, a 

simplicidade de sua execução e o detalhamento da composição corporal que 

fornece qualifica seu emprego na gestação. Pode ser muito útil na amenorreia e 

infertilidade por distúrbios metabólicos, estudo adequado de organismos com 
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índice de massa corporal alto, avaliação clínica de comorbidades gestacionais, 

identificação de riscos de pré-eclâmpsia e de diabetes, detalhamento de conduta 

e acompanhamento de resultados.   

Os equipamentos de bioimpedância elétrica analisam a composição 

corporal por sexo, idade e estatura para uma população geral. Não temos 

parâmetros de normalidade para a gestação nem, idealmente, para cada 

trimestre. A gordura visceral também é aferida pela bioimpedância elétrica, mas, 

provavelmente pela presença do feto, não encontramos este dado em 

publicações científicas até a conclusão desta pesquisa.   

A partir desta tese acreditamos que a bioimpedância elétrica poderá ser 

aplicada amplamente em obstetrícia. Objetivos importantes para novas 

pesquisas são a utilização de diferentes equipamentos (que variam em custo, 

portabilidade e abrangência da análise), conhecer melhor o organismo da 

gestante desde o início do pré-natal e estabelecer valores normais de 

bioimpedância elétrica para cada trimestre. Quanto aos riscos gestacionais 

poderemos individualizar e ajustar as orientações dietéticas e nutricionais na 

gravidez, identificar marcadores de resultado perinatal inadequado, aprimorar os 

parâmetros e marcadores de risco de pré-eclâmpsia e de outras comorbidades 

na gestação. Os resultados promissores desta tese não podem ser resumidos 

em objetivo concluído e arquivado. As várias respostas a serem buscadas e a 

expectativa de bons resultados nos motivam a prosseguir os estudos.    

Persistindo resultados favoráveis como os observados nesta pesquisa, 

estaremos um pouco mais próximos do objetivo de identificar risco de pré-

eclâmpsia conforme estabelece a Organização Mundial da Saúde: não invasivo, 

baixo custo, simples, de execução fácil e rápida no início da gravidez, acessível 

à população geral e de baixa renda, confiável, reproduzível, com alta 

sensibilidade e especificidade. (49) 
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7 CONCLUSÃO 

 

A análise da composição corporal por bioimpedância elétrica em 

nulíparas entre 17 e 20 semanas de gestação teve boa acurácia na predição do 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia. As variáveis com melhor desempenho foram 

o percentual de gordura corporal, a massa musculoesquelética e a relação entre 

água extracelular e intracelular. A associação destas três variáveis aumentou 

ainda mais a acurácia do método. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 
 

Dados do acompanhamento pré-natal captados para esta pesquisa 
 

DADOS GERAIS 

Data                                                                                                                                                Registro      

Idade Raça autorreferida 

Tabagismo Etilismo 

Drogas ilícitas 

Doenças crônicas 

Estatura(cm) IG (BIA) 

Peso Pré-gestacional (kg) Peso na BIA (kg) 

Peso final (kg)  

Intercorrências gestacionais clínicas e obstétricas: 
 
 
 

IG da PE 

Proteinúria (mg/L)  

IG do parto 

Obs: 
 
 

 

PRESSÃO ARTERIAL DURANTE O PRÉ-NATAL 
 

Data IG Pressão Arterial 
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Anexo B 
 
Modelo do resultado de BE emitido pelo equipamento empregado nesta 
pesquisa 
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Anexo C 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa para verificar 

se a bioimpedância elétrica pode mostrar diferença na composição 

corporal que permita identificar gestantes com risco de desenvolver pré-

eclâmpsia. O aparelho de bioimpedância estima a quantidade de água, gordura 

e músculos de seu corpo através da passagem de uma corrente elétrica fraca 

entre terminais em contato com as mãos e os pés. Esta corrente não é percebida 

nem produz a sensação de choque elétrico. 

A pré-eclâmpsia é uma doença que surge a partir do quinto mês de 

gravidez (20 semanas de gestação), onde a mulher apresenta aumento da PA 

e, frequentemente, inchaço. A pré-eclâmpsia pode causar muitos problemas 

para a saúde da mãe e do feto, como por exemplo, hemorragia, lesões em rins, 

fígado e cérebro, eclampsia (convulsão), parto prematuro e morte. Ainda não 

existem métodos totalmente eficazes para identificar quem irá desenvolver pré-

eclâmpsia e alguns estudos publicados por médicos sugerem que a 

bioimpedância elétrica poderia ser útil nessa avaliação. 

Convido você a participar voluntariamente deste estudo que tem o 

objetivo avaliar a composição corporal em gestantes entre 17 e 20 semanas de 

gravidez utilizando um aparelho de bioimpedância. Vamos verificar se as 

gestantes que irão desenvolver pré-eclâmpsia têm resultados diferentes 

daquelas que não terão pré-eclâmpsia. 

O método é seguro para na gravidez e já foi empregado em milhares de 

gestantes em todo o mundo. 

O exame de bioimpedância elétrica, segundo o fabricante do 

equipamento, não apresenta risco para a saúde da gestante ou do feto. São 

necessários os seguintes cuidados para a realização da bioimpedância: ter mais 

de 3 meses de gravidez, retirar todos os objetos metálicos (adereços, óculos ou 

roupas com detalhes metálicos), não realizar o teste em pessoa com infecção ou 

febre ou que utilize marca-passo e ficar com o corpo em posição correta durante 

o teste. 
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O teste de bioimpedância pode gerar o desconforto ou constrangimento 

de: trocar a roupa por camisola hospitalar, retirar o calçado e permanecer 

descalça durante o teste e com a temperatura da sala em torno de 250C. 

Para minimizar riscos, desconfortos e constrangimentos: a sala de 

exame dispõe de banheiro para uso individual e estarão presentes na sala 

apenas você, seu acompanhante (se assim preferir), a médica responsável pela 

pesquisa e a enfermeira do setor. Além disso, os cuidados quanto a adereços 

metálicos, posicionamento da gestante no equipamento, contraindicações para 

a realização do teste e execução da bioimpedância estarão exclusivamente a 

cargo da médica Célia Regina Trindade que é pesquisadora responsável 

O exame de bioimpedância consiste em subir em uma espécie de 

balança, apoiar os pés em duas placas e segurar em duas extremidades 

enquanto o aparelho analisa sua composição corporal e calcula a quantidade e 

distribuição de água, gordura e músculos. Você não sentirá nada durante o 

exame e ele irá durar em torno de 2 minutos. 

Ao concluir o exame o equipamento de bioimpedância fornecerá o 

resultado impresso que ficará sob a responsabilidade da pesquisadora. 

A sua participação neste estudo é voluntária, ou seja, você participa se 

quiser. Não haverá nenhum benefício ou ganho financeiro por sua participação. 

Também não haverá despesas. Você poderá cancelar sua participação no 

estudo a qualquer momento sem que isso implique em qualquer prejuízo; ou 

seja, você continuará sendo atendida normalmente no pré-natal e poderá ter seu 

parto no hospital, conforme sua opção. 

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal relacionado à 

bioimpedância, durante ou após o teste, você terá garantido o direito a 

tratamento imediato e gratuito na Instituição e direito a indenização determinada 

por lei. 

Em qualquer momento dessa pesquisa você poderá ter contato com a 

médica responsável por esse estudo (Célia Regina Trindade) para esclarecer 

dúvidas. 

Sua identificação será mantida em sigilo e seus dados serão analisados 

junto com os das outras participantes. Seu nome não aparecerá em nenhum 
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lugar. Seus dados colhidos nessa pesquisa ficarão guardados pela médica 

pesquisadora durante cinco anos. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é 

disponibilizado em duas vias originais, sendo uma para a pesquisadora e outra 

para a gestante participante voluntária. 

 

Nome:  _________________________________________________________ 

Telefones: ______________________________________________________ 

 

______/______/________           ______________________________________ 
               Data                                              Assinatura da gestante 
 

_______________________________________________________________ 
                Nome do responsável (se gestante menor de 18 anos) 
 
_______________________________________________________________ 
                                            Assinatura do responsável 
 

______/______/_______           _______________________________________ 

               Data                                Célia Regina Trindade – Médica pesquisadora 
 
Contatos 
 

1) Célia Regina Trindade, médica pesquisadora, telefone (27) 99989-6232 ou 
3227-5625.  e-mail: crt705@gmail.com 
 

2) Ambulatório de Pré-natal (local de trabalho da pesquisadora) 
Avenida Vitória, 119, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES, CEP: 29051-040.  Tel: 
(27) 3232-0020 ou 3025-0215. 
 

3) Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-ES 
De segunda a sexta-feira, de 07 à 16 horas, na Rua João dos Santos Neves, 
143, Vila Rubin, Vitória-ES, tel.: (27) 3334-3501. 
 

4) Comitê de Ética em Pesquisa da EMESCAM 
Avenida Nossa Senhora da Penha, 2190, Santa Luiza – Vitória– ES – CEP: 
29045-402 – E-mail: www.emescam.br. Tel: (27) 3334-3500 
 

5) Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
Rua Prof. Francisco de Castro, 55 – CEP: 04020-050., tel: (011) 5571-1062 ou 
5539-7162. E-mail: cep@unifesp.edu.br. Horário de atendimento telefônico e 
presencial: segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 09:00 às 13:00 horas. 
 

 

mailto:crt705@gmail.com
http://www.emescam.br/
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Anexo D 
 

Comprovantes de submissão e aprovação do projeto desta pesquisa 
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Anexo E 
 

Ata da reunião da comissão julgadora de qualificação de tese 
de doutorado 
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Anexo F 
Artigo da tese publicado  
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Anexo F 
 

Artigo do Anexo E em português 

 

Bom desempenho da bioimpedância no início da gravidez 

para prever pré-eclâmpsia  

 
Célia R. Trindade 
Maria Regina Torloni 
Rosiane Mattar 
Sue Yazaki Sun 

 

RESUMO 
 

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) acomete 2-8% das gestações e é uma 

das principais causas de morbidade e mortalidade materna em todo o mundo. 

Métodos para a identificação precoce das gestantes com maior risco para PE 

possibilitariam a introdução de intervenções para reduzir desfechos adversos 

maternos e perinatais. Objetivo: Avaliar o desempenho da bioimpedância 

elétrica (BIA) na predição do desenvolvimento de PE. Métodos: Este coorte 

prospectivo recrutou nulíparas saudáveis. As participantes realizaram BIA com 

17-20 semanas e foram acompanhadas até seis semanas pós-parto. A 

capacidade preditiva das diversas estimativas da BIA para o surgimento de PE 

foi avaliada por regressão logística univariada e multivariada. A probabilidade de 

ocorrência de PE foi estimada a partir do modelo de regressão ajustado. A 

adequação do modelo final foi calculada pelo teste de Hosmer-Lemeshow. 

Criamos curvas ROC para avaliar a sensibilidade e especificidade de diferentes 

estimativas da BIA na predição da PE. Resultados: 196 gestantes participaram 

do estudo e 12 (6,1%) desenvolveram PE. No modelo multivariado final as 

estimativas da BIA entre 17-20 semanas associados com ocorrência de PE 

foram a relação água extracelular/água intracelular (AE/AI) ≤ 0,61, massa 

musculoesquelética (MME) ≥ 25 Kg e o percentual de gordura corporal (%GC) ≥ 

44%. A combinação dessas três estimativas teve acurácia preditiva de 83,7%, 

sensibilidade de 83,3%, especificidade de 83,7% e valor preditivo negativo (VPN) 



114 

 

 

 

 

 

de 98,7% para PE. Conclusão: A BIA realizada em nulíparas entre 17-20 

semanas teve boa acurácia e alto VPN para o risco de desenvolver PE. 

Palavras-chave: predição de pré-eclâmpsia, bioimpedância elétrica, BIA, 

composição corporal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pré-eclâmpsia (PE) acomete 2-8% das gestantes sendo importante 

causa de morbidade e mortalidade materna e perinatal e responsável por altos 

gastos em saúde [1,2]. Estima-se que, anualmente, 8,5 milhões de gestantes no 

mundo terão PE e que cerca de 50.000 poderão morrer em decorrência dessa 

doença [3]. Síndromes hipertensivas gestacionais (SHG) são a principal causa 

isolada de morte materna na América Latina e Caribe onde respondem por 26% 

destas mortes [4]. No Brasil, as SHG foram responsáveis por 22% das mortes 

maternas em 2016 [5]. 

A etiologia da PE envolve alterações genéticas, imunológicas e 

placentação anômala [6]. A placenta das gestantes com PE libera substâncias 

vasoativas com repercussões sistêmicas incluindo anormalidade na distribuição 

da água corporal [6,7]. As principais manifestações clínicas da PE são hipertensão 

arterial, proteinúria e alterações hepáticas e da coagulação, podendo evoluir 

para eclâmpsia [6,7]. 

Atualmente a predição da PE é baseada em fatores clínicos e 

marcadores bioquímicos e biofísicos com resultados variáveis [8,9]. O teste ideal 

para a predição da PE deveria ser simples, de fácil e rápida execução, não 

invasivo, de baixo custo, aplicável no início da gestação, com desconforto ou 

risco mínimo e facilmente disponível; além de ser válido, confiável, reproduzível 

e ter alta sensibilidade e especificidade [10]. Nenhum dos testes atualmente 

disponíveis preenche todos estes requisitos [11]. 

A bioimpedância elétrica (BIA), do inglês Bioelectrical Impedance 

Analysis, se baseia nas diferentes capacidades condutoras e isolantes da água 

e dos tecidos orgânicos [12]. O aparelho da BIA emite uma corrente elétrica 

mínima e imperceptível, de frequência única (BIA-uf) ou múltipla (BIA-mf), que 
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percorre o corpo para aferir a massa livre de gordura (MLG), gordura corporal 

(GC), AC e massa musculoesquelética (MME) do indivíduo [12]. Diversos 

investigadores usaram a BIA para avaliar a composição corporal de gestantes 

saudáveis [13-17] e com alterações clínicas como hiperêmese,[18] resistência à 

insulina [19], hipertensão arterial [20-23] e edema [17,24]. 

Há alguns estudos coortes sobre o uso da BIA na predição de PE, 

porém, eles utilizaram somente equipamentos de BIA-uf de 50 kilohertz (kHz) [25-

28], foram realizados em mulheres brancas [26,27] ou asiáticas [25] que viviam em 

países de alta renda [26-28]. Além disso, as participantes desses estudos não eram 

representativas da população geral, pois alguns investigadores selecionaram 

mulheres segundo seu índice de massa corporal (IMC) [26,28] ou raça e idade [25]. 

Este estado do conhecimento nos motivou realizar este estudo. Nosso objetivo 

foi avaliar a capacidade de diversas variáveis da BIA-mf de predizer o surgimento 

de PE entre nulíparas brasileiras. 

 

PACIENTES E MÉTODOS 

 

Este coorte prospectivo foi realizado entre 12/2018 e 04/2020 no 

ambulatório de pré-natal da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (SCMV), no 

Estado do Espírito Santo, Brasil. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e da SCMV e 

todas as participantes assinaram termo de consentimento informado. O estudo 

recrutou nulíparas saudáveis de qualquer idade, raça ou IMC, com gestação 

única, com idade gestacional de 17-20 semanas baseada em ultrassonografia 

(USG) realizada entre 8-12 semanas. Gestantes com qualquer das seguintes 

condições foram consideradas inelegíveis: hipertensão arterial pré-existente ou 

diagnosticada até o momento do recrutamento, diabetes pré-existente ou 

gestacional, doença cardíaca ou renal, em uso de diurético, com proteinúria 

materna, oligodrâmnio, polidrâmnio ou malformação fetal detectada em USG até 

o momento do recrutamento. Após o recrutamento, excluímos das análises as 

participantes com diagnóstico mais tardio de malformação fetal, parto prematuro 
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ou morte fetal, ou que desenvolveram diabetes gestacional ou hipertensão 

arterial gestacional (HAG) isolada [2]. 

Todas as participantes fizeram BIA-mf e análise segmentar com o 

aparelho InBody 720 (Biospace, Seul, Corea do Sul) com corrente de 100-500 

microamperes (µA) e 1-1000 kHz. A BIA foi realizada pela pesquisadora 

principal, no período matutino, no próprio ambulatório de pré-natal. As 

participantes foram orientadas a não realizar atividades físicas ou ingerir 

qualquer alimento ou líquido nas duas horas que antecederam o exame. 

Imediatamente antes do exame as participantes esvaziaram a bexiga, retiraram 

suas roupas, sapatos, adornos e objetos metálicos e vestiram uma camisola 

hospitalar sobre os trajes íntimos. A participante ficou em pé sobre os 4 eletrodos 

plantares, com os braços semifletidos e afastados do corpo e as mãos segurando 

os manetes com outros 4 eletrodos. O exame durou 2-3 minutos. Assim que a 

paciente saiu do equipamento, ele emitiu laudo padrão impresso com peso, IMC, 

água corporal total (ACT), água intracelular (AI), água extracelular (AE), massa 

gorda (MG), percentual de GC (%GC), MLG e MME com valores de referência 

mínimos e máximos. Os valores de referência do equipamento se baseiam no 

sexo, idade e estatura de adultos saudáveis fora da gestação. Todas as 

participantes foram acompanhadas durante a gestação pela mesma médica 

(CRT) com consultas mensais até 26 semanas, quinzenais entre 27-36 

semanas, semanais até o nascimento, e uma consulta entre 3-6 semanas após 

o parto. A cada consulta, a pesquisadora aferiu a pressão arterial das 

participantes usando esfigmomanômetro aneroide com manguito apropriado 

para a circunferência braquial. A mensuração foi efetuada estando a gestante 

sentada, com o braço esquerdo apoiado em uma mesa à altura da mama, 

usando o 1.0 e o 5.0 ruídos de Koratkoff [29]. As gestantes com pressão sistólica 

(PAS) ≥ 140 milímetros de mercúrio (mmHg) e/ou diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg 

em duas ocasiões com intervalo ≥ 4 horas receberam o diagnóstico de 

hipertensão arterial e realizaram exames de proteinúria de 24 horas, enzimas 

hepáticas e plaquetas [2]. As gestantes com hipertensão e proteinúria ≥ 300 

miligramas (mg) em 24 horas receberam o diagnóstico de PE [2]. 
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Realizamos análise descritiva das variáveis categóricas e contínuas e 

avaliamos as associações entre variáveis da BIA-mf e os grupos com e sem PE 

usando testes Qui-Quadrado ou exato de Fisher, Mann-Whitney ou t de Student. 

Usamos modelos de regressão logística univariada e multivariada com as 

estimativas da BIA como variáveis independentes e a PE como variável 

dependente. Criamos curvas ROC para avaliar a sensibilidade e especificidade 

das variáveis da BIA identificadas como possivelmente preditoras de PE na 

regressão logística multivariada. Usamos o teste de Hosmer e Lemeshow para 

avaliar a adequação do modelo final [30]. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Usamos o programa SPSS 20.0 (International 

Business Machines Corporation, New York, United States of America) para as 

análises estatísticas. 

Segundo a literatura a incidência de PE na população geral é de 2-8% 

[1,2]. Portando, prevendo uma incidência média de PE de 5%, poder do teste de 

90% e intervalo de confiança de 95% para amostras independentes [31] 

calculamos que seria necessário recrutar 191 gestantes. Considerando uma 

possível perda de 10%, recrutamos 210 gestantes. 

 

RESULTADOS 

 

Recrutamos inicialmente 210 mulheres e tivemos que excluir 14 das 

análises: nove desenvolveram hipertensão gestacional (leve aumento transitório 

da pressão arterial após a 20ª semana de gravidez sem proteinúria ou quaisquer 

anormalidades maternas / fetais), duas tiveram diagnóstico de malformação fetal 

em um US subsequente, dois tiveram partos prematuros (em 22 e 23 semanas), 

e um teve um natimorto (em 25 semanas) devido à placenta prévia. As 196 

gestantes restantes foram acompanhadas até o final do estudo. A maioria 

(64,8%) teve parto normal. 

A idade média das participantes foi de 25,1 anos, 28,6% eram 

adolescentes (<20 anos), a maioria era de etnia mista (53,1%), na primeira 

gravidez (66,3%), tinha IMC pré-gravidez normal (53,1%), e haviam ganhado 

quase 5 kg quando foram submetidos à BIA com aproximadamente 19 semanas. 
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A obesidade pré-gravidez foi significativamente mais frequente nas 12 mulheres 

que desenvolveram PE do que nas 184 que não desenvolveram. No dia da BIA, 

todos os participantes apresentavam medidas de pressão arterial normais, mas 

os valores médios de PAS e PAD daqueles que desenvolveram PE foram 

significativamente maiores (Tabela 1). 

Doze participantes (6,1%) receberam o diagnóstico de EP em 26-39 

semanas (média 36,4 ± 3,7). A maioria (10/12) era de EP de início tardio 

(apresentando-se com 36-39 semanas); duas mulheres desenvolveram PE 

precoce (com 29 e 32 semanas). No momento do diagnóstico de PE, as médias 

de PAS e PAD eram 157,5 ± 7,5 e 102,5 ± 8,7 mmHg, respectivamente, e a 

proteinúria média de 24 horas era de 638,2 ± 282,1 mg (intervalo 386-1233 mg). 

Nenhum dos participantes desenvolveu EP grave ou eclâmpsia. [2] A média da 

idade gestacional ao nascer, peso ao nascer e percentis do peso ao nascer 

foram significativamente mais baixos nas mulheres que tiveram PE do que nas 

que não tiveram, e entre aquelas que desenvolveram PE precoce e tardia 

(Tabela 1). 

A Tabela 2 apresenta as medidas de BIA dos participantes. Exceto para 

BFP, todas as medidas de BIA diferiram significativamente entre os 12 

participantes que desenvolveram PE e os 184 que não desenvolveram PE. 

Mulheres que desenvolveram PE apresentaram IMC médio significativamente 

maior e valores de variação relativa (medida do participante / medida de 

referência x 100) para peso, ACT, AC, AC, AC, AC / AC, AC, AC e AC. Os 12 

participantes que desenvolveram PE também tiveram proporções ECW / ACT e 

ECW / ICW significativamente menores do que os 184 que não desenvolveram 

PE (Tabela 1). Não houve diferenças significativas entre as medidas de BIA das 

mulheres com pré-eclâmpsia precoce (N = 2) e tardia (n = 10) (Tabela 1 

complementar). 

A Tabela 3 apresenta o desempenho das medidas de BIA na previsão 

de PE. O valor preditivo positivo (PPV) de medidas individuais variou de 9,1% 

(BFP ≥ 35) a 26,3% (BFP ≥ 44%) e os valores preditivos negativos (NPV) 

variaram de 95,8% (BFP ≥ 35) a 98,5% (SMM ≥ 25 Kg). As seguintes medidas 

tiveram sensibilidade ≥ 75 e especificidade> 70: IMC, peso, água corporal total, 
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água intracelular, água extracelular, massa livre de gordura e massa muscular 

esquelética. O percentual de gordura corporal ≥ 44% foi a medida individual com 

melhor acurácia geral (89,3%) (Tabela 3). No modelo univariado, a maioria das 

medidas de BIA foram significativas na predição de PE, exceto IMC 25–29 Kg / 

m², BFP ≥ 35%, ECW / ACT e ICW / ACT (Tabela 4). Incluímos as seguintes 

variáveis preditoras no modelo multivariado: variações relativas de IMC, ICW, 

ECW e FM, ECW / ICW ≤ 0,618, FFM ≥ 45,9 Kg, BFP ≥ 44% e SMM ≥ 25 Kg. 

Não incluímos o peso no modelo por ser um componente do IMC, nem o ACT 

porque analisamos seus componentes (ICW e ECW) separadamente. Para cada 

variável preditora contínua e categórica, foi considerada aquela cuja associação 

com PE foi mais significativa (Tabela 5). No modelo multivariado final (Tabela 5), 

apenas ECW / ICW ≤ 0,618, BFP ≥ 44% e SMM ≥ 25 kg permaneceram 

significativos. Com base no modelo final com essas três medidas, estimou-se a 

probabilidade de as gestantes desta coorte desenvolverem PE. Mulheres com 

uma relação ECW / ICW ≤ 0,618 tinham cinco vezes mais chances de ter PE, 

enquanto aquelas com um PBF ≥ 44% ou um SMM> 25 Kg tinham 10 vezes mais 

chances de desenvolver PE. A combinação desses três parâmetros teve uma 

precisão geral de 83,7%, uma sensibilidade de 83,3%, uma especificidade de 

83,7% e um VPN de 98,7% (Tabela 6). De acordo com o teste de Hosmer-

Lemeshow, o modelo foi adequado (p = 0,714). A área sob a curva ROC da 

combinação dessas três medidas foi de 0,905 (IC95% 0,846 a 0,965), o que 

indica que essa combinação tem um bom desempenho na predição do PE 

(Figura 1). 

 

DISCUSSÃO 

 

A combinação de três medidas de MF-BIA (BFP ≥ 44%, ECW / ICW ≤ 

0,618 e SMM ≥ 25 kg) em um exame realizado em 17–20 semanas teve uma 

boa capacidade de prever a ocorrência de PE em mulheres nulíparas saudáveis. 

Quatro estudos testaram a BIA para prever PE usando UF-BIA (50 kHz) 

[30-33]. Dois deles também descobriram que mulheres com aumento da 

porcentagem de gordura corporal na BIA na primeira metade da gravidez tinham 
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um risco maior de EP [30,33]. Wang et al. realizaram UF-BIA em 210 nulíparas 

asiáticas saudáveis em 12–16 semanas e relataram que o risco de desenvolver 

EP foi sete vezes maior em mulheres com gordura corporal ≥ 40% [30]. Sween et 

al. realizaram UF-BIA em cada trimestre (começando às 10 semanas) em 373 

nulíparas americanas (64% obesas, 63% negras). Oito por cento dos 

participantes desenvolveram PE e os autores relataram que um aumento de 1% 

acima do limite superior de gordura no primeiro trimestre foi associado a um 

aumento de 12% -24% no risco de PE [33]. Por outro lado, Gagliardi et al. 

relataram que mulheres nulíparas não obesas com gordura corporal inferior (BFP 

<20%) em BIA em 11–13 semanas tiveram um risco maior de desenvolver PE e 

/ ou restrição de crescimento fetal (FGR) [31]. Esse achado discrepante pode ser 

explicado pelo fato de esses autores utilizarem a BIA para predizer duas doenças 

diferentes (PE e FGR), além da baixa incidência de PE (3,3%) em seus 150 

participantes. Piuri et al. realizou BIA em 136 mulheres (68% nulíparas) na 12ª 

semana de gravidez e avaliou sua capacidade de predizer HAG e FGR. Apenas 

três participantes desenvolveram PE e os autores não forneceram resultados 

separados para essas mulheres [32]. No entanto, eles relataram que as mulheres 

que desenvolveram hipertensão gestacional ou EP tiveram água corporal total, 

massa magra e massa gorda significativamente maiores nos três trimestres, 

enquanto o IMC e a água extracelular foram significativamente maiores apenas 

no segundo e terceiro trimestres em comparação com mulheres grávidas quem 

não tinha pressão alta [32]. Embora alguns estudos tenham avaliado o TBW [31-

33] e seus componentes (ECW [31,32] e ICW [31]), nenhum avaliou a relação entre 

eles (ECW / TBW, ICW / TBW e ECW / ICW). Portanto, não podemos comparar 

nossos achados ECW / ICW com a literatura. 

Por muitos anos, o edema (ECW) fez parte da tríade clássica da EP 

(hipertensão, proteinúria e edema). Portanto, a ideia de que mulheres com EP 

teriam ECW excessivo ainda é comum. Com base nessa premissa, seria 

razoável presumir que mulheres grávidas que desenvolverão PE poderiam ter 

aumentado ECW antes do início clínico da doença. No entanto, entre nossas 

nulíparas saudáveis, encontramos o oposto: mulheres com menor ECW / ICW e 

ECW / TBW em 17-20 semanas tiveram uma probabilidade maior de desenvolver 
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PE. Esses achados indicam a importância do aumento do ICW, em vez do 

aumento do ECW, na predição do PE. Não podemos comparar nossos achados 

sobre SMM na previsão de PE com outros porque nenhum dos estudos sobre 

BIA para prever PE avaliou esta medida [30-33]. 

O desempenho da BIA na previsão de EP foi superior ao do Doppler das 

artérias uterinas, um teste de previsão popular em alguns ambientes. De acordo 

com uma metanálise de 18 estudos (55.974 mulheres grávidas), a sensibilidade 

e especificidade médias do índice de pulsatilidade da artéria uterina aumentada 

em 10-12 semanas para o desenvolvimento de PE foram 26,4% e 93%, 

respectivamente [36]. Comparativamente, a sensibilidade e especificidade das 

medidas de BIA (ECW / ICW, BFP e SMM) em 17–20 semanas foram de 83,3% 

e 83,7% em nulíparas saudáveis. Além de ter sensibilidade 3,2 vezes maior que 

o Doppler das artérias uterinas, a BIA é um exame mais simples e rápido, que 

utiliza um equipamento mais barato e não requer profissionais altamente 

especializados para realizá-lo. Após um breve treinamento de cerca de 20 

minutos sobre como usar o equipamento, qualquer profissional de nível médio 

pode realizar uma BIA, imprimir o relatório e enviá-lo a um médico para 

avaliação. No Brasil, um equipamento de BIA segmentar de MF custa de 7.000 

a 16.000 dólares, e o custo de cada exame no setor privado de saúde é de 15 a 

30 dólares. Por outro lado, um exame de Doppler da artéria uterina custa 

aproximadamente 60 dólares, deve ser feito por um profissional de saúde 

treinado e requer uma máquina que custa 60.000 a 100.000 dólares. 

Alguns especialistas recomendam a medição de marcadores 

bioquímicos no início da gravidez para detectar mulheres com maior risco de EP 

[37]. Uma visão geral recente de revisões sobre testes para prever PE relatou que 

o fator de crescimento da placenta tem uma sensibilidade de 65% e uma 

especificidade de 89%, enquanto a proteína-13 do plasma, outro biomarcador 

bioquímico popular, tem uma sensibilidade de 37% e uma especificidade de 88 

% [37]. Os autores desta visão geral concluíram que nenhum marcador teve um 

desempenho de teste adequado para uso clínico de rotina [37]. O alto custo de 

cada biomarcador (cerca de US $ 250 por exame, no Brasil) torna esses testes 
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de rastreamento inacessíveis a todas as gestantes em países de baixa ou média 

renda. 

Os pontos fortes de nosso estudo incluem o recrutamento de um grupo 

homogêneo de participantes e o uso de um equipamento MF-BIA avançado (oito 

eletrodos e análise corporal segmentar). Além disso, este é o primeiro estudo 

sobre o uso da BIA para predição de PE que apresenta os valores preditivos 

positivo e negativo do método e a acurácia de uma combinação de três medidas. 

É também o primeiro estudo sobre BIA a prever EP em mulheres latino-

americanas. No entanto, nossos resultados não podem ser generalizados para 

todas as mulheres grávidas, e não sabemos se eles poderiam ser obtidos com 

um equipamento BIA mais simples e mais barato. Além disso, tivemos apenas 

dois casos de EP de início precoce e, embora ambos os casos tenham sido 

identificados com BIA com 17-20 semanas de gestação, as evidências são 

insuficientes para inferir que a BIA é uma ferramenta útil para prever esse tipo 

de PE. Estudos adicionais, com mais participantes, são necessários para 

confirmar nossos achados e avaliar o desempenho da BIA para prever PE, 

incluindo PE de início precoce, em mulheres com outras características, no início 

da gravidez e usando outros modelos de equipamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

A BIA em nulíparas entre 17 e 20 semanas de gestação teve boa 

acurácia na predição do desenvolvimento de PE. Isoladamente, as variáveis da 

BIA com melhor desempenho foram AE/AI, MME e %GC; sendo que a 

associação destas três variáveis aumentou a acurácia do método. 
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Tabela 1. Principais características das 196 nulíparas submetidas a 
bioimpedância elétrica na primeira metade da gestação para predição de  
pré-eclâmpsia. 

Características 
Total 

(N=196) 

Pré-eclâmpsia P valor 

GN 
  (N=184) 

PE  
(N=12) 

 

Idade, anos (DP) 25.1 (6.1) 24.9 (6.1) 28.2 (6.3) 0.078a 

Intervalo 14 – 42 14 - 42 18 - 38   

< 20  56 (28.6) 55 (29.9) 1 (8.3) 0.185 

Raça           

Branca 73 (37.2) 71 (38.6) 2 (16.7)   

Parda 104 (53.1) 96 (52.2) 8 (66.6)   

Negra 19 (9.7) 17 (9.2) 2 (16.7) 0.192 

Gestações         

Intervalo  1 – 3 1 - 3 1 - 2   

1 130 (66.3) 122 (66.3) 8 (66.7) 1.000 

 > 1 aborto prévio 66 (33.7) 62 (33.7) 4 (33.3)   

Pré-gestacional BIA 
(kg/m2) 

       

< 18.5 10 (5.1) 10 (5.4) 0 (0.0)   

18.5-24.9 104 (53.1) 103 (56.0) 1 (8.3)   

25.0-29.9 61 (31.1) 56 (30.4) 5 (41.7)   

    > 30 21 (10.7) 15 (8.2) 6 (50.0) <0.001 

Ganho de peso até a 
BIA (Kg)* 

4.8 (4.7) 4.9 (4.7) 2.9 (4.9) 0.147b 

IG na BIA (semanas) 18.9 (0.9) 18.9 (0.9) 19.0 (0.6) 0.889a 

PAS na BIA (mmHg) 110.3 (9.0) 109.8 (8.8) 117.5 (8.7) 0.006a 

Intervalo   90 – 130 90 - 130 100 - 130   

PAD na BIA (mmHg) 70.1 (6.4) 69.7 (6.3) 75.0 (5.2) 0.005a 

Intervalo  60 – 80 60 - 80 70 - 80   

Os valores estão expressos em porcentagem, média e desvio padrão.  
BIA: bioelectrical bioimpedance analysis. DP: desvio padrão. GN: gestação normal. Kg/m2: kilograma por metro quadrado.  
mmHg: milímetro de mercúrio. N: número. PAD: pressão arterial diastólica. PAS: pressão arterial sistólica. PE: pré-eclâmpsia. 
P valor: comparação de GN com PE 
a. Mann-Whitney test.  b. Student´s t test.   
*. Diferença de peso entre a BIA e o peso pré-gestacional. 
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Tabela 2. Estimativas da BIA realizada com 17-20 semanas em 196 gestantes nulíparas 
conforme evolução da gestação 

  Média 
Desvio  
Padrão 

Mínimo Máximo 
1o.  

Quartil 
Mediana 

3o.  
Quartil 

p 

IMC (kg/m2)               <0,001a 

PE 31,59 5,80 22,20 41,70 27,40 30,75 36,35   
Normal 25,80 4,17 17,00 41,90 23,00 25,30 28,15   

VR Peso (%)               <0,001a 

PE 27,78 23,41 -10,04 68,58 10,79 24,59 47,00   
Normal 3,96 16,16 -31,28 55,04 -6,94 2,14 13,19   

VR ACT (%)               <0,001a 

PE 3,10 9,75 -13,77 14,11 -6,70 7,86 10,78   
Normal -8,43 9,00 -41,45 22,44 -13,47 -9,06 -2,46   

VR AI (%)               <0,001a 

PE 3,02 9,97 -13,76 15,46 -7,01 7,12 11,01   
Normal -8,77 9,09 -31,17 23,77 -14,04 -9,59 -2,76   

VR AE (%)               <0,001a 

PE 3,09 9,56 -13,79 13,89 -6,81 7,72 11,13   
Normal -7,46 9,13 -59,05 22,06 -12,05 -8,06 -1,44   

AE/ACT               0,006b 

PE 0,380 0,005 0,371 0,386 0,378 0,381 0,384   
Normal 0,384 0,009 0,288 0,397 0,381 0,385 0,388   

AI/ACT        0,010a 
PE 0,620 0,005 0,615 0,629 0,615 0,619 0,621  
Normal 0,616 0,009 0,601 0,707 0,612 0,615 0,620  

AE/AI        0,012a 

PE 0,613 0,012 0,590 0,627 0,606 0,615 0,624  
Normal 0,624 0,015 0,550 0,660 0,615 0,626 0,634  

MLG (Kg)               0,003a 

PE 48,50 5,89 36,10 58,00 45,33 49,45 52,05   
Normal 43,24 5,87 30,80 63,30 38,98 42,75 46,38   

VR MG (%)               0,023a 

PE 86,21 73,64 -16,59 214,84 25,01 78,79 144,04   
Normal 29,86 43,47 -53,41 174,02 0,69 23,03 53,93   

Percentual GC               0,076a 

PE 39,23 9,33 25,80 52,00 31,68 38,45 47,80   
Normal 33,91 6,54 18,80 51,40 29,45 33,80 37,93   

MME (Kg)               0,002a 

PE 26,79 3,50 19,30 32,10 25,08 27,35 29,28   
Normal 23,54 3,51 16,00 35,40 21,33 23,25 25,55   

Os valores negativos e positivos tomam por base o valor máximo de referência para o componente 
corporal. ACT: água corporal total. AE: água extracelular. AI: água intracelular. GC: gordura corporal. 
IMC: índice de massa corporal. MG: massa gorda. MLG: massa livre de gordura.  
MME: massa musculoesquelética. PE: pré-eclâmpsia.    
VR: Variação Relativa (valor da participante / valor de referência x 100) 
a : teste t de Student, b : Mann-Whitney 
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Tabela 4 – Resultados da regressão logística univariada  

BIA 
Modelo univariado 

RC bruto (IC95%) p 

Peso (kg)     

VR (%) 1,06 (1,03 – 1,10) <0,001 

Alterado* 9,44 (1,19 – 74,66) 0,033 

VR ≥ 11,8 % 7,82 (2,04 – 30,06) 0,003 

IMC (kg/m2)     

 IMC avaliado na BIA 1,25 (1,12 – 1,41) <0,001 

Classificação**   0,011 

Sobrepeso (25 - 29) 5,84 (0,64 – 53,49) 0,119 

Obeso 1 (30 - 34) 10,27 (1,02 - 102,94) 0,048 

Obeso 2 (35 - 39) 25,43 (2,04 - 316,28) 0,012 

Obeso 3 (> 40) 178,00 (7,97 - 3.974,74) 0,001 

IMC ≥ 27,7 7,82 (2,04 - 30,06) 0,003 

ACT (%)     

VR (%) 1,15 (1,07 - 1,23) <0,001 

Alterada *  7,48 (2,22 - 25,20) 0,001 

VR ≥ -2,9 % 8,27 (2,15 - 31,78) 0,002 

AI (%)     

VR (%) 1,14 (1,06 - 1,22) <0,001 

Alterada * 7,48 (2,22 - 25,2) 0,001 

VR ≥ -2,9 % 9,00 (2,34 - 34,67) 0,001 

AE (%)     

VR (%) 1,14 (1,06 - 1,23) <0,001 

Alterada *  6,65 (1,98 - 22,28) 0,002 

VR ≥ -3,2 % 7,42 (1,93 - 28,46) 0,004 

Relação AE/ACT     

AE/ACT 0,00 (0,00 - 376.781,89) 0,191 

AE/ACT   ≤ 0,383 6,20 (1,62 - 23,74) 0,008 

Relação AI/ACT     

AI/ACT 1,28 (0,85 - 1,93) 0,230 

AI/ACT ≥ 0,616 4,89 (1,28 - 18,66) 0,020 

Relação AE/AI      

AE/AI 0,66 (0,47 - 0,93) 0,017 

AE/AI ≤ 0,618 6,86 (1,79 - 26,29) 0,005 

MLG (Kg)     

MLG (Kg) 1,14 (1,04 - 1,24) 0,005 

MLG   ≥ 45,9 Kg 7,62 (1,98 - 29,24) 0,003 

MG (%)     

VR (%) 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 

Alterada* 3,56 (0,45 - 28,35) 0,230 

VR ≥ 30,8% 4,26 (1,12 - 16,27) 0,034 

Percentual de GC (%)     

GC (%) 1,12 (1,03 - 1,22) 0,011 

GC ≥ 35%  2,28 (0,70 - 7,46) 0,173 

GC ≥ 44%  8,67 (2,43 - 30,9) 0,001 

MME (Kg)     

MME (Kg) 1,25 (1,07 - 1,45) 0,004 

MME ≥ 25 Kg 12,36 (2,62 - 58,31) 0,001 

água corporal total. AI:água intracelular. AE:água extracelular. MLG: massa livre de gordura. MG:massa gorda.  
GC:gordura corporal. MME: massa musculoesquelética,   
* : Alterado (a):  extrapola o intervalo de normalidade da BIA 
** :  Referência: 18,5 – 24,9 
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Tabela 5 - Resultados da regressão logística multivariada inicial e final 

BIA 

Modelo Multivariado 
inicial 

  Modelo Multivariado final 

RC ajustado 
(IC95%) 

p   
RC ajustado 

(IC95%) 
p 

IMC (kg/m2) 0,74 (0,01 - 66,5) 0,896   - - 
Variação Relativa 
AI (%) 

 
0,90 (0,42 - 1,93) 

 
0,789   - - 

AE (%) 1,23 (0,73 - 2,09) 0,432   - - 

MG (%) 1,02 (0,75 - 1,39) 0,891   - - 
 
AE/AI   ≤ 0,618 

 
7,32 (0,67 - 80,64) 

 
0,104 

  
 

5,04 (1,14 - 22,39) 
 

0,033 
MLG ≥ 45,9 Kg 0,75 (0,01 - 47,92) 0,893   - - 
Percentual GC ≥ 44%  17,86 (0,51 - 624,55) 0,112   10,45 (2,3 - 47,52) 0,002 

MME   ≥ 25 Kg 8,31 (0,09 - 773,43) 0,360   10,11 (1,92 - 53,28) 0,006 
Teste de Hosmer e Lemeshow para adequacidade do modelo final (p=0,714). 
BIA: bioelectrical impedance analysis, RC: razão de chance, AI: água intracelular. AE: água extracelular. 
MLG: massa livre de gordura,   MG: massa gorda,   GC: gordura corporal,   MME:  massa musculoesquelética 
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            Figura 1 – Curva ROC para probabilidade de PE com combinação  
     de AE/AI ≤ 0,618, MME ≥ 25 Kg e %GC ≥ 44%. 
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Tabela Suplementar 1. Estimativas da BIA de 196 nulíparas entre 17-20 semanas conforme 
evolução da gestação 

  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 1o. Quartil Mediana 3o. Quartil P valor 

IMC (kg/m2)                 
Normal 25,80 4,17 17,00 41,90 23,00 25,30 28,15 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 31,59 5,80 22,20 41,70 27,40 30,75 36,35 

Tardia 31,19 6,28 22,20 41,70 27,05 29,30 37,48 
0,390b 

Precoce 33,60 2,40 31,90 35,30 - - - 
VR Peso (%)                 

Normal 3,96 16,16 -31,28 55,04 -6,94 2,14 13,19 
<0,001a 

Pré-eclâmpsia 27,78 23,41 -10,04 68,58 10,79 24,59 47,00 
Tardia 26,14 25,33 -10,04 68,58 9,40 18,61 51,46 

0,390b 
Precoce 35,98 9,69 29,13 42,84 - - - 

VR ACT (%)                 
Normal -8,43 9,00 -41,45 22,44 -13,47 -9,06 -2,46 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 3,10 9,75 -13,77 14,11 -6,70 7,86 10,78 

Tardia 3,82 8,59 -9,51 14,11 -4,15 7,86 10,40 
0,830a 

Precoce -0,54 18,72 -13,77 12,70 - - - 
VR AI (%)                 

Normal -8,77 9,09 -31,17 23,77 -14,04 -9,59 -2,76 
<0,001a 

Pré-eclâmpsia 3,02 9,97 -13,76 15,46 -7,01 7,12 11,01 
Tardia 3,80 8,98 -10,24 15,46 -4,19 7,12 10,80 

0,830b 
Precoce -0,90 18,19 -13,76 11,97 - - - 

VR AE (%)                 
Normal -7,46 9,13 -59,05 22,06 -12,05 -8,06 -1,44 

<0,001a 
Pré-eclâmpsia 3,09 9,56 -13,79 13,89 -6,81 7,72 11,13 

Tardia 3,70 8,16 -8,33 11,90 -4,29 7,72 10,59 
1,000b 

Precoce 0,05 19,57 -13,79 13,89 - - - 
AE/ACT                 

Normal 0,384 0,009 0,288 0,397 0,381 0,385 0,388 
0,006b 

Pré-eclâmpsia 0,380 0,005 0,371 0,386 0,378 0,381 0,384 
Tardia 0,379 0,005 0,371 0,386 0,377 0,381 0,383 

0,387b 
Precoce 0,383 0,004 0,380 0,386 - - - 

AI/ACT                 
Normal 0,616 0,009 0,601 0,707 0,612 0,615 0,620 

0,010a 
Pré-eclâmpsia 0,620 0,005 0,615 0,629 0,615 0,619 0,621 

Tardia 0,620 0,005 0,615 0,629 0,616 0,619 0,623 
0,667b 

Precoce 0,617 0,003 0,615 0,620 - - - 
AE/AI                 

Normal 0,624 0,015 0,550 0,660 0,615 0,626 0,634 
0,012a 

Pré-eclâmpsia 0,613 0,012 0,590 0,627 0,606 0,615 0,624 
Tardia 0,611 0,013 0,590 0,627 0,602 0,615 0,620 

0,667b 
Precoce 0,620 0,009 0,613 0,626 - - - 

MLG (Kg)                 
Normal 43,24 5,87 30,80 63,30 38,98 42,75 46,38 

0,003a 
Pré-eclâmpsia 48,50 5,89 36,10 58,00 45,33 49,45 52,05 

Tardia 48,79 3,90 40,90 54,20 45,78 49,45 51,75 
1,000b 

Precoce 47,05 15,49 36,10 58,00 - - - 
VR MG (%)                 

Normal 29,86 43,47 -53,41 174,02 0,69 23,03 53,93 
0,023a 

Pré-eclâmpsia 86,21 73,64 -16,59 214,84 25,01 78,79 144,04 
Tardia 78,64 78,91 -16,59 214,84 20,30 41,01 155,09 

0,390b 
Precoce 124,03 12,85 114,95 133,12 - - - 

Percentual GC (%)                 
Normal 33,91 6,54 18,80 51,40 29,45 33,80 37,93 

0,076a 
Pré-eclâmpsia 39,23 9,33 25,80 52,00 31,68 38,45 47,80 

Tardia 37,87 9,49 25,80 52,00 30,60 33,95 47,20 
0,283b 

Precoce 46,05 6,01 41,80 50,30 - - - 
MME (Kg)                 

Normal 23,54 3,51 16,00 35,40 21,33 23,25 25,55 
0,002a 

Pré-eclâmpsia 26,79 3,50 19,30 32,10 25,08 27,35 29,28 
Tardia 27,01 2,36 22,20 30,00 25,23 27,35 29,23 

1,000b 
Precoce 25,70 9,05 19,30 32,10 - - - 

Valores negativos e positivos: baseados no valor máximo de referência para o componente corporal. ACT: água corporal total. 
AE: água extracelular. AI: água intracelular. GC: gordura corporal. IMC: índice de massa corporal. MG: massa gorda. MLG: 
massa livre de gordura. MME: massa musculoesquelética. PE: pré-eclâmpsia. VR: Variação Relativa (valor da participante / 
valor de referência x 100).   a : teste t de Student, b : Mann-Whitney 
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