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EXERCÍCIO FÍSICO ADAPTADO PARA A GESTAÇÃO 

Francyelle Anne da Silva1 

 

RESUMO – Na gravidez o corpo passa por um processo de mudanças que o prepara para o 

desenvolvimento de uma nova vida, causando alterações hormonais e estruturais para que isso 

aconteça. Serão abordas neste artigo as principais alterações fisiológicas e biomecânicas que 

acontecem no corpo para que a gestação se desenvolva. Subsequente traz as principais 

recomendações a ser seguidas pela gestante que se exercita ou que pretende, trazendo também 

algumas formas de amenizar os efeitos da gestação através do exercício físico em solo ou 

imerso. Objetivo – Este estudo teve como objetivo verificar as adaptações necessárias para 

adequar os exercícios físicos às mudanças fisiológicas da gestação. Método – Revisão de 

literatura com base em estudos científicos, coletados em revistas, livros e artigos, nacionais e 

internacionais. Conclusão – Exercício físico e gestação devem caminhar juntos, com os devidos 

cuidados colaboram para manter o bem-estar, aptidão física, controle de peso, dentre outros 

benefícios, visando a saúde da mulher. Sempre praticado após liberação médica, sendo 

restringido apenas em casos específicos. 

Palavras-chave: Gestação, exercício físico, saúde. 
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ADAPTED PHYSICAL EXERCISE FOR PREGNANCY 

 

ABSTRACT - In pregnancy the body undergoes a process of change that prepares for the 

development of a new life, causing hormonal and structural changes to make it happen. Will 

you approach, first, the main physiological and biomechanical changes that occur in the body 

for pregnancy develops. Subsequent behind the main recommendations to be followed by 

pregnant women who exercise or you want, also bringing some ways to mitigate the effects of 

pregnancy through physical exercise in soil or immersed. Objective - This study aimed to verify 

the necessary adaptations to fit physical activities to the physiological changes of pregnancy. 

Method - Literature review based on scientific studies, collected in journals, books and articles, 

national and international. Conclusion - Physical exercise and pregnancy should walk together, 

with due care collaborate to maintain well-being, physical fitness, weight control, among other 

benefits, aimed at women's health. Always practiced after medical clearance, being restricted 

only in specific cases.  

Keywords: pregnancy, exercise, health. 
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1.Introduçao 

 O exercício físico é praticado por grande parte da população, almejando saúde, 

qualidade de vida, ganhos estéticos, prática desportiva, aptidão física, perda de peso, 

longevidade, dentre outros fatores. Desde crianças ate adultos e idosos podem e devem praticar 

exercícios físicos, desde que bem orientados, e sem nenhum tipo de restrição. Algumas 

mulheres passam por um período que diferencia o funcionamento do seu corpo dos demais, a 

gravidez. Que trás consigo além das mudanças, em sua maioria, muitas dúvidas, dentre elas, 

que aqui será destacada, a pertinência da prática de exercícios físicos durante esse período, e 

como podem ser realizados.  

O presente estudo traz uma revisão de literatura, que teve como desígnio entender as 

principais ações fisiológicas e biomecânicas sofridas pelo corpo de uma mulher no período de 

gestação e como conciliar o exercício físico aliado a essas mudanças com segurança. Essas 

alterações podem trazer desconfortos, que por vezes são acompanhados de algumas morbidades 

já existentes ou obtidas durante a gestação.   

Dentro dessa prerrogativa, serão apontados aqui as principais recomendações a que esse 

público deve se atentar ao ser adepta do exercício físico, esclarecendo, quem deve praticá-los e 

como isso pode ser feito em segurança para a gestante e o feto. Dado devido conhecimento das 

particularidades, serão apontados os principais pontos a serem trabalhados dentro das 

especificidades desse público, as regiões do corpo que merecem mais atenção para tentar 

amenizar os desconfortos provocados pela gravidez. Objetivando melhorar a qualidade de vida 

da gestante preservando a saúde do feto, não considerando buscar ganhos estéticos. 

 

2.Metodologia 

 Este é um estudo que trás uma revisão de literatura, baseado em pesquisas bibliográficas 

que abordassem o tema proposto, esperando encontrar estudos com bases científicas, na 

perspectiva de analisá-los e esclarecer o problema de pesquisa. 

 A fundamentação teórica partiu de coletas de dados, sendo a pesquisa feita através de 

nome de autores e de palavras que indicassem o problema de pesquisa, como: Gestante, 

gestação e exercício, atividade física adaptada a gestação. 

 Os dados foram coletados de revistas, artigos e livros, nacionais e internacionais, através 

dos websites Google Acadêmico e PUBMED, além de artigos impressos. Foram utilizados 

estudos feitos entre o ano de 1999 até 2016. Foram selecionados para a discussão os estudos 

que abordavam pesquisas em geral, a despeito da temática gestação e exercício físico.  

 



5 
 

3.Fisiologia da Gestação 

O período de gestação provoca na mulher adaptações que reorganizam o funcionamento 

de seu corpo. Essas mudanças tem como objetivo preparar o organismo para que consiga 

desenvolver, nutrir e conceber o fruto desta gestação. Para que isso aconteça a mulher perpassa 

por um período dentro de sua normalidade, de 38 a 42 semanas de grandes alterações 

fisiológicas e biomecânicas em seu corpo. 

Quando acontece a fertilização, que através de contato íntimo ou por meio de 

inseminação artificial, o óvulo é fecundado. Logo, acontece a nidação, que é quando esse óvulo 

fecundado é introduzido no útero da mãe, nas primeiras semanas, a nutrição do embrião vai 

depender da digestão trofoblástica e da fagocitose do endométrio, passando a ser essa função 

da placenta, a partir da décima segunda semana, que é quando ela já está suficientemente 

desenvolvida para que possa suprir todos os nutrientes necessários1.  

O início da gravidez é marcado por alterações físicas e emocionais, podendo ela ser 

dividida em três trimestres, não necessariamente de tempos iguais, ressaltando como 

características desse primeiro período o aumento da sensibilidade e do tamanho das mamas, 

maior sensibilidade a gostos e cheiros, aumento da diurese e do cansaço, náuseas são comuns. 

Esses sintomas podem ser sutis a ponto de passar despercebidos pela mulher ou bem evidentes. 

Nesse início é esperado um  ganho de até um quilo e meio no corpo da mãe2. O segundo 

trimestre com a barriga já se tornando visível, a gravida se sente melhor, os sintomas de náuseas 

e fadiga sumiram, começando também os primeiros movimentos fetais. Maiores desconfortos 

aparecem no terceiro trimestre de gestação. Dor nas costas, falta de ar, constipação intestinal, 

micção frequente, inchaço, azia, cãibras, surgimento de varizes, insônia, cansaço geral e dor na 

região lombar e pélvica geralmente estão presentes nesse momento avançado. Contrações já 

são regulares no fim do sétimo mês2.  

Em uma gestação normal, o recomendado para ganho de peso está entre nove e doze 

quilos. Um dos determinantes para retenção de peso no pós-gestação está diretamente 

relacionado ao ganho excessivo de peso durante esse período3. 

Um cuidado importante que toda mulher gravida deve ter é com sua Pressão Arterial, 

essa é a complicação clínica mais comum entre as gestantes, ressaltando sobre o risco da pré 

eclampsia4, tendo como algo fundamental, a verificação frequente da pressão arterial, já que 

mesmo não sendo hipertensa ela pode manifestar-se e já sendo ela hipertensa, existe a 

possibilidade de que se agrave, podendo representar riscos, pois a hipertensão está associada a 

morbidades e a mortalidade materno-fetal5. Em gestações normais, a PA tende a diminuir até a 
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vigésima semana de gestação, o aumento da PA acontece do meio para o final, atingindo valores 

similares aos do início da gravidez6. 

A gestante tem uma mudança significativa em seu perfil endócrino, tendo um grande 

aumento na excreção dos hormônios em seu corpo. A gonadotrofina coriônica humana, que 

segura o corpo lúteo, estimula progesterona e estrogênio e reserva nutrientes para o feto1. O 

estrogênio atua no crescimento do útero e dos seios, pode causar retenção de líquidos, 

relaxamento das articulações e náuseas. A progesterona auxilia no espessamento da parede e 

no relaxamento da musculatura do útero, eleva a temperatura, relaxa e dilata a parede dos vasos 

e relaxa o estômago e intestino, também prepara as mamas para a lactação2. No início da 

gestação o corpo lúteo é quem secreta o estrogênio, após esse período são excretados apenas 

pela placenta, que consegue suprir com quantidades suficientes  para manter a gestação segura1. 

Há um aumento generalizado na flexibilidade e na extensão das articulações 

hormonalmente mediado, o estrogênio, progesterona e principalmente a relaxina são 

responsáveis por essa ação do corpo2. 

A relaxina é um hormônio peptídico, que até o quarto mês é produzido pelo corpo lúteo 

gravídico, e daí em diante pela placenta, tem seu pico no terceiro e no ultimo mês da gestação. 

Esse hormônio tem como característica o poder de auxiliar no controle da pressão arterial, 

aumentando a complacência vascular periférica, assim como também é responsável por permitir 

o crescimento uterino, inibindo sua atividade. Porém, uma característica importante está 

relacionada ao relaxamento das articulações, exigindo um cuidado redobrado pelo fato de 

afrouxar tendões e ligamentos, aumentando o risco de lesões e a instabilidade articular. As 

articulações dos joelhos e dos tornozelos tornam-se menos estáveis, e as da coluna vertebral e 

do quadril alcançam uma mobilidade que, apesar de modesta, expõe a musculatura dessas 

regiões a maior tensão7. 

A frouxidão ligamentar, assim como a mudança de centro de gravidade da mulher 

podem provocar lesões ortopédicas, a hiperlordose por exemplo, aumenta o risco de surgimento 

de hérnia de disco na região lombar7. A posição em que se coloca o corpo da mulher com o 

aumento do volume abdominal, além do aumento de peso e do tamanho das mamas também 

são fatores que contribuem para o deslocamento do centro de gravidade da mulher projetando 

o para cima e para frente8, podendo acentuar a lordose lombar e provocar uma ante versão 

pélvica. Na pelve, as alterações citadas são percebidas na marcha, que passa a ser uma marcha 

gingada, sendo esse aspecto típico da gravidez, assim como na coluna, que sofrem com as 

lombalgias, podendo se perdurar no período de pós parto8. 
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A lombalgia é considerada queixa comum durante a gestação, é tratada como mais um 

de seus desconfortos, sendo algo já esperado pelos médicos, porém, ela pode ser acompanhada 

por incapacidades motoras, insônia, depressão, impedindo a gestante de levar uma vida normal9. 

O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG)10 alerta sobre o fato de  a dor 

lombar acometer 50% das gestantes. 

Sintomas de lombalgia geralmente pioram com a fadiga muscular, sendo amenizados 

com a mudança de posição e repouso11. A mulher com bom preparo físico é menos suscetível 

a dor lombar na gestação. A dor lombar sacro-ilíaca também é queixa constante em gravidas, a 

dor geralmente se localiza na pelve posterior, sendo descrita como uma dor constante e 

profunda na região do glúteo11.  

Os músculos do assoalho pélvico sofrem uma grande sobrecarga com o peso da barriga, 

pois precisam suportar o peso do útero. Dentre as suas disfunções inclui-se a frouxidão dos 

músculos e tecidos moles, rupturas do assoalho e hipertonicidade, significativa o suficiente para 

prejudicar as funções sexuais e eliminações normais. O assoalho pélvico desce até 2,5 cm, ele 

pode ser distendido, rompido ou ambos, na passagem do bebe em parto normal11. 

Assim como o assoalho pélvico, quem sofre grande sobrecarga com essa expansão 

uterina é o musculo reto abdominal, durante a gestação, o estiramento da musculatura 

abdominal, ser indispensável para permitir o crescimento do feto12, as alterações posturais 

provocam mudanças do ângulo de inserção dos músculos abdominais e pélvicos, influenciando 

a biomecânica da postura, gerando ainda um déficit na função de sustentação dos órgãos 

pélvico-abdominais13. Quanto mais avançado é o estágio da gravidez, mais alongado o musculo 

abdominal está promovendo um prejuízo do vetor de força desses músculos, podendo haver 

uma diminuição na força contrátil dos mesmos12, 13. 

Todos esses acontecimentos na parede abdominal, podem causar uma diástase, esse 

acontecimento tem como definição o afastamento dos músculos do reto abdominal da linha 

alba. Pode ocorrer na altura do umbigo, acima ou abaixo dele, reforçando o fato de que a rafe 

tendínea ficar mais frágil de baixo para cima14.   

Destaca-se o fato da diástase não provocar dor nem desconforto, e de a incidência ser 

menor em mulher com bom tônus muscular antes da gravidez12. Diástases menores que 30 mm 

tendem a regredir sem complicações14. Existe um alerta sobre a distensão excessiva, que pode 

causar interferência na capacidade da musculatura abdominal, na estabilização do tronco, 

gerando maior predisposição de ocorrências de dores na lombar13.  

Deve-se estar alerta à diástase com separação de mais de 2 cm, casos mais graves podem 

progredir para herniação das vísceras abdominais através da separação na parte abdominal. 
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Sugere-se que nesses casos sejam evitados  rotação de tronco, flexão lateral de tronco, semi 

flexão de coluna11. 

Considerando como fatores predisponentes para diástase casos de gestações múltiplas, 

obesidade, poliidrâmnio, macrossomia fetal, flacidez da musculatura abdominal pré-

gravídica12. 

 

4.Exercícios Físicos e Gestação  

A prática de exercícios físicos durante a gestação tem função importante para o corpo 

das gravidas. Pode ajudar a amenizar os efeitos das mudanças sofridas pela condição em que se 

encontram, e a manter seu condicionamento físico e mental. Sendo ela livre de quaisquer contra 

indicação, deve ser incentivada à pratica, desde que bem acompanhada, após liberação médica, 

para que não coloque sua gravidez em risco. A grávida que já se exercitava deve manter  suas 

atividades, desde que sejam tomados os cuidados específicos com sua nova condição. Sabendo 

das principais mudanças que acontecem no corpo da gravida, serão trazidas agora as 

recomendações oficiais que devem ser seguidas para garantir que seja preservada a saúde e bem 

estar da gestante e do feto. Subsequente, aparecerão sugestões de exercícios que visam ser 

trabalhados pensando nas especificidades desse público, com segurança e que abranjam de 

forma global o corpo da gravida, enfatizando as necessidades que uma gestação carrega.  

 

4.1 Recomendações Oficiais  

 O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM)15 recomenda que durante a 

gestação, pratique-se trinta minutos ou mais de atividade física moderada, devem exercer com 

salvaguardas atividades semelhantes a de mulheres não gravidas, desde que não haja 

complicações médicas ou obstétricas durante a gravidez.  

Alguns casos extremos não se deve praticar nenhuma atividade ou exercício físico, em 

outros casos deve-se interrompe-los. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia 

(ACOG)10, coloca as contra indicações absolutas, relativas e os casos em que deve-se 

interromper o exercício físico. 

Contra indicações em absolutas:  

 Doença hemodinamicamente significativa cardíaca; 

 Doença pulmonar restritiva; 

 Incompetência do colo uterino; 

 Placenta prévia, após 26 semanas de gestação; 
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 Gestações múltiplas com risco de partos prematuros; 

 Sangramento persistente no segundo ou terceiro trimestre; 

 Trabalho de parto prematuro na gravidez atual; 

 Ruptura de membranas; 

 Hipertensão induzida pela gravidez.  

 

Contra indicações relativas:  

 Anemia severa; 

 Indeterminada arritmia cardíaca materna; 

 Bronquite crónica;  

 Diabetes Mellitus – Tipo I mal controlado;  

 Obesidade extrema;  

 Extremo baixo peso corporal (Índice de massa corporal < 12);  

 História de estilo de vida extremamente sedentária; 

 Retardo de crescimento intrauterino na gravidez atual;  

 Hipertensão mal controlada;  

 Limitações ortopédicas;  

 Convulsões mal controlada; 

 Baixo controle dos hormônios tireoidianos (hipertireoidismo e hipotireoidismo); 

  Fumante muito ativa.  

 

Sinais de aviso para que sejam interrompidos os exercícios físicos durante a gravidez:  

 Sangramento vaginal;  

 Dispnéia antes esforço;  

 Tontura;  

 Dor de cabeça; 

 Dor no peito;  

 Fraqueza muscular;  

 Dor na panturrilha ou inchaço (necessidade de descartar tromboflebite); 

 Parto pré-maturo; 

 Diminuição do movimento fetal;  

 Perda de líquido amniótico.  
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O SOGC/CSEP(Sociedade Canadense de Exercício e Fisiologia)16 trás a informação de 

que todas as mulheres gravidas, sem contra indicações, devem ser encorajadas a participar de 

exercícios aeróbicos e de força, estabelecendo metas razoáveis durante a gravidez, objetivando 

manter seu condicionamento físico, evitando gerar grandes adaptações ou treinos com níveis 

de competição. Devem escolher atividades que irão minimizar o risco de perda de equilíbrio ou 

trauma fetal16, 17. Toda mulher que não apresenta contra indicação deve ser incentivada a prática 

de exercício físico, incluindo exercício de resistência muscular, atividades aeróbicas e 

alongamento17. 

 Atividades aeróbicas deveriam ser incluídas no programa de treino das gestantes pelo 

menos três vezes por semana, de trinta a quarenta e cinco minutos por dia, em dias intercalados7 

A intensidade deve ser medida de acordo com a capacidade física da gestante19.   

 Exercícios de flexibilidade devem ser utilizados na gestação pensando em equilibrar a 

musculatura dorsolombar, abdominal e de assoalho pélvico, que estão em geral contraídos pela 

postura gravídica. Exercícios respiratórios também são importantes por favorecerem a 

conscientização corporal e promoverem as trocas gasosas. Estes são úteis ainda para o 

relaxamento e para o auxílio no trabalho de parto18. 

 Durante a atividade física a temperatura do corpo tende a subir, os autores7, 17, 18, 19 são 

unânimes quando dizem que a gestante deve controlar sua frequência cardíaca, trabalhando 

sempre entre 50% e 70% de sua capacidade máxima, evitando um superaquecimento corporal, 

não treinando em lugares quentes e secos, e quando a atividade for na agua, que sua temperatura 

seja de no máximo 32°. Deve evitar a perda hídrica, consumindo agua antes, durante e depois 

do exercício. Os exercícios devem ser praticados nos períodos menos quente do dia, que a 

gravida deve usar roupas leves e confortáveis, que ela seja capaz de manter uma conversação 

verbal durante a execução do exercício, devem ser evitados exercícios em decúbito dorsal por 

mais de três minutos após o quarto mês, assim como exercícios isométricos ou que causem 

muita pressão intra-abdominal, evitando também a Manobra de Valsalva durante exercícios de 

resistência. Esportes de contato ou esportes que promovam o risco de traumatismo abdominal 

ou queda também devem ser evitados20. 

 

4.2 Exercícios em solo 

 Não existe nenhuma indicação específica de exercício para gravida, se ela já pratica 

alguma atividade deve manter a mesma, tomando os devidos cuidados. Os treinos devem 

começar sempre após permissão médica10, 15, 16. Para gestantes sedentárias, propor series 
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alternadas por segmento, com cargas leves, permitindo executar de quinze a vinte repetições. 

Para as mais treinadas, propor cargas moderadas, permitindo executar cerca de doze repetições. 

O aquecimento é muito importante, principalmente da região a ser trabalhada. 

 

4.2.1 Exercícios Cardiorrespiratórios em solo 

Devem ser praticados no transport, esteira, caminhadas na rua, ou bicicleta ergométrica. 

A corrida, mesmo na esteira deve ser evitada por conta do impacto e da instabilidade articular, 

mesmo para quem já era adepto a corrida, pode optar por uma caminhada rápida. A intensidade 

deve ficar entre 60% e 70% da FC máx.  para sedentárias ou intermediarias, e 70% e 80% da 

FC máx., gestantes bem treinadas10.  

 

4.2.2 Exercícios de força e resistência muscular em solo 

 Musculatura de membros superior: trabalhar a força principalmente do músculo grande 

dorsal, rotadores laterais do ombro, visando impedir a hipercifose compensatória. Nos 

músculos de membros inferior: trabalhar força dos músculos contra-nutadores do sacro. 

Grávidas devem fazer exercícios abdominais (faça o teste da diástase abdominal antes), evitar 

todos exercícios que contraiam excessivamente o ventre ou que induzam a manobra de 

Valsalva, exercícios abdominais com menor intensidade são necessários e indicados. Dê ênfase 

na correção postural fortalecendo músculos fracos (rotadores laterais dos ombros, músculos da 

parte superior das costas, abdominais e rotadores mediais do quadril). Propor exercícios com 

base de sustentação maior, manter as pernas mais afastadas a partir do quarto mês de gestação, 

evitar exercícios de rotação de coluna, não esquecendo de trabalhar o assoalho pélvico, sempre 

incluir exercícios de adução, caminhada lateral, contrair e relaxar (região perinial), muito 

exercício para essa região deve ser proposto, principalmente para as gestantes com mais de uma 

gestação21, 22. 

 Não é recomendado leg press inclinado ou mesmo horizontal, pois aumenta a pressão 

abdominal e a pressão do feto sobre a veia cava inferior e a aorta21. 

 

4.2.3 Exercícios de flexibilidade e respiratórios em solo 

Posicionar corretamente a cabeça, evitando a protusão do mento e hiperlordose cervical, 

alongar musculatura peitoral e rotadores internos do úmero, alongar a musculatura dos 

ísquiostibiais, isso ajudará a diminuir a tensão pela sobrecarga postural, alongar os músculos 

sóleo e gastrocnêmio, melhorando circulação e metabolismo local, diminuindo as contraturas e 

cãibras noturnas, típicas da gravidez, alongar os flexores do quadril, pois quando encurtados 
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podem projetar a pelve para a frente (báscula anterior de quadril), aumentando a lordose lombar, 

alongar a musculatura cervical, principalmente o grupo muscular escaleno, sobrecarregado pela 

função respiratória acessória, alongar a musculatura lombar, diminuindo o estresse causado pela 

postura típica da gravidez, estimular a depressão e adução das escápulas, estabilizando a cintura 

escapular e evitando a protusão dos ombros. Podem ser utilizados o espaldar, a bola, elásticos 

para auxiliar no trabalho de alongamento. Exercícios respiratórios podem ser feitos em decúbito 

dorsal (por até três minutos) sendo sugeridos a respiração torácica profunda, respiração 

abdominal, expiração forçada. Evitar exercícios muito intensos de flexibilidade, devido a 

instabilidade articular e frouxidão ligamentar em função dos hormônios21, 22.  

        

4.3 Exercícios na água 

4.3.1 Propriedades Físicas da água e fisiologia no meio líquido 

A  água é um ambiente em que a maioria das gravidas prefere se exercitar, A pressão 

hidrostática e os aspectos circulatórios da imersão são apontados como vantagens dos exercícios 

realizados no meio líquido para as gestantes. O corpo imerso a uma determinada profundidade 

tem uma pressão igualmente exercida sobre ele23. A pressão hidrostática e os aspectos 

circulatórios da imersão são apontados como vantagens dos exercícios realizados no meio 

líquido para as gestantes. A diminuição do pH em imersão, que gera maior flutuação, possibilita 

às gestantes continuarem a se exercitar até os últimos dias de gestação5. 

Em imersão, a pressão hidrostática trabalha como uma carga para contração do 

diafragma durante a inspiração, resultando em um exercício para essa musculatura, além de 

auxiliar na sua elevação e consequentemente na saída do ar durante a expiração6. 

 A pressão hidrostática proporciona no corpo uma melhora no retorno venoso, aliviando 

a sobrecarga cardiovascular do corpo imerso, isso é refletido na pressão arterial, que tende a se 

manter menor que fora da água, em repouso e em exercício5. 

 Os mecanismos fisiológicos dos efeitos da imersão sobre o corpo são enormes, sendo a 

bradicardia um dos efeitos da água, assim a reabilitação aquática pode proporcionar uma 

recuperação facilitada no indivíduo, fazendo com que grupos especiais como gestantes, idosos, 

crianças, possam trabalhar com maior segurança e eficiência24. 

Várias são as modificações fisiológicas que ocorrem durante a imersão na água, as 

propriedades físicas da água oferecem muitas vantagens em um programa de reabilitação; entre 

elas, promover relaxamento muscular geral, reduzir a sensibilidade à dor, reduzir espasmos 

musculares, facilitar a movimentação articular, aumentar a força e resistência muscular, reduzir 

a atuação da força gravitacional, aumentar a circulação periférica, melhorar a musculatura 
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respiratória, melhorar a consciência corporal, promover equilíbrio e estabilidade proximal do 

tronco, entre outras23.  

O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (ACOG)10, relata que em estudos 

que avaliaram o exercícios físico praticado por gestantes em imersão, com consumo de oxigênio 

em 60% do máximo, constatou ser uma atividade segura, com efeitos vantajosos sobre edema, 

regulação térmica e flutuabilidade, minimizando assim, o risco de lesões. Além disso, nenhum 

efeito adverso sobrepôs-se sobre o feto durante o exercício em imersão.  

Alguns cuidados durante aulas em imersão devem ser tomados pelas gestantes, como 

entrar e sair da piscina pela rampa ou escada, evitar exercícios em decúbito dorsal por mais de 

cinco minutos (depois do quarto mês), também depois desse período trabalhar com base mais 

aberta, evitando bater com os joelhos na barriga, evitar exercícios de flexibilidade muito 

intensos, sempre que possível use o frequencímetro para controle de FC10, 21, 24, ao sinal de dor 

interromper o exercício, aproveitar a pressão da água para trabalhar os músculos envolvidos na 

respiração23, evite exercícios que saltem pra fora da água, exercícios de rotação de trono após 

o quinto mês, manobra de Valsalva, o nado peito clássico tem sua forma de bater perna como 

ótimo exercício para o assoalho pélvico, o nado costas pode ser praticado se, não por mais de 3 

minutos (alternar estilo), o borboleta se torna contra indicado pela sobrecarga na região lombar. 

Atividades aquáticas devem ser praticadas com a temperatura da água em 31°, não praticar 

qualquer atividade física em água com temperatura acima de 32°21.  

 

5. Considerações Finais 

 Durante a prática de qualquer atividade física pela gestante devem ser respeitados os 

cuidados com o limite superior da frequência cardíaca, hidratação e controle térmico adequado, 

posições de trabalho que não aumentem a pressão no ventre e nem induzam à hipóxia fetal, 

além de cautela com os exercícios de flexibilidade e de equilíbrio, já que essas capacidades 

físicas encontram-se alteradas nas gestantes. Implementando essas adaptações o profissional 

aumenta a segurança e a eficiência do exercício durante esse estágio fisiológico tão diferente.  

 Sendo assim, podemos afirmar que o exercício físico durante a gestação não só é 

recomendado, como pode proporcionar melhor qualidade de vida as que perpassam por este 

período. Pode auxiliar no controle de algumas comorbidades já existentes anteriormente ou 

vindas junto à gestação (não sendo casos de contra indicação absoluta). Ao serem praticados 

com devido acompanhamento, nenhum efeito adverso se coloca para gestante e para o feto, 

podendo até auxiliar a suportar bem as mudanças ocorridas no corpo durante esse período. 
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 O estudo faz uma abordagem que explana sobre exercícios em solo e em imersão, assim 

como exercícios, aeróbicos, de resistência e flexibilidade. Esclarece sobre vantagens e 

desvantagem, deixando a possibilidade aberta para escolha da prática a ser executada. Baseado 

no que foi visto, a possibilidade de combinação de um treino em solo e em imersão seria uma 

ótima sugestão de treino para as gestantes adeptas a prática. 

 Os estudos utilizados não apresentam dados sobre o exercício físico ser decisivo na hora 

do parto, mas sua atuação no controle dos desconfortos causados pela gestação são inúmeros, 

ajudando a manter a postura, controle de incontinência urinária, dormir melhor, controlar o 

peso, dentre outros benefícios. 
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