
Preparo de Exames
Bioimpedânciometria



BIOIMPEDÂNCIOMETRIA
Necessário agendamento.

O exame de Bioimpedânciometria é um méto-
do moderno e considerado pela comunidade 
científica como de alta precisão na avaliação da 
composição corporal. Ele possibilita medir os 
percentuais de gordura que estão debaixo da 
pele, e entre os órgãos, massa magra e água 
corporal. Com ele em mãos você poderá, com 
a ajuda de profissionais, direcionar seus treinos 
físicos e sua alimentação.

- Peso;
- IMC;
- Massa de músculo esquelético;
- Massa de gordura corporal;
- Água corporal total;
- Massa livre de gordura;
- Percentual de gordura corporal;
- Taxa de metabolismo basal;
- Controle de gordura;
- Controle de músculos;
- Análise segmentada de massa magra (quatro 
membros e tronco).

Para a realização do exame de Bioimpedân-
ciometria na Policlínica Taboão, fique atento 
as seguintes orientações:

- Estar trajado com roupas leves;
- Não consumir café nas 24 horas anteceden-
tes ao exame;
- Não consumir refrigerantes nas 24 horas ante-
cedentes ao exame;
- Chegar com 20 minutos de antecedência 
trazendo documento original com foto.

Central de Atendimento: 11 4788-1800
www.policlinicataboao.com.br



IMPORTANTE

- A Policlínica Taboão realiza este exame ape-
nas em pacientes acima de 18 anos de idade;

- É aconselhavel não realizar o exame de 
Bioimpedânciometria em período menstrual, 
pois apresentará alterações no exame;

- Não realizamos o exame de Bioimpedâncio-
metria em pacientes com marcapasso;

- Não realizamos o exame de Bioimpedâncio-
metria em gestantes;

Para realização do exame é necessário agen-
damento prévio feito através da central de 
atendimento ou recepção;

Em caso de dúvidas no preparo favor comu-
nicar-se com a recepção ou na central de aten-
dimento, através do telefone 11 4788-1800;

Caso haja algum imprevisto, desmarque seu 
agendamento o quanto antes, se possível, 
com 24h de antecedência. Assim, podemos 
disponibilizar o horário vago para outra pes-
soa.
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