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RESUMO 

 

A gestação compreende um período de grandes mudanças para a mulher. Até a 
década de 90, os exercícios físicos eram considerados como vilões para a saúde da 
gestante e do feto, e as mesmas eram desestimuladas a pratica-los. Através destes 
dados, este artigo tem como objetivo analisar se durante a gestação os exercícios 
físicos trazem benefícios e quais são eles, quais os riscos ou contra indicações para 
as gestantes, e quais os exercícios mais indicados para este período. Foi realizado 
um estudo de revisão bibliográfico da literatura disponível em bibliotecas virtuais e 
convencionais e através deste pode-se concluir que os exercícios trazem benefícios 
para as gestantes, tais como redução de riscos da Diabetes Gestacional (que afeta 
cerca de 5% das gestantes), melhora do retorno venoso, redução das alterações 
posturais e consequentemente as lombalgias, dentre outros. Porém existem 
algumas condições médicas em que a gestante pode ser orientada a não realizar 
exercícios físicos (contraindicações absolutas), ou realizar porém com algumas 
restrições ou considerações do médico (contraindicações relativas). Os exercícios 
mais indicados durante a gestação são os aeróbicos, aquáticos, resistidos e 
exercícios de alongamento. 

 

Palavras-chave: gestação, exercício físico, exercícios aquaticos 
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ABSTRACT 

 

Gestation includes a period of great change for women. Until the 90s, the physical 
exercises were seen as villains for the health of the mother and the fetus, and the 
same were discouraged from practicing them. Through these data, this article aims to 
analyze whether during pregnancy physical exercises bring benefits and what are 
they, what risks or contraindications for pregnant women, and which exercises are 
best for this period. We conducted a literature review study of available literature on 
virtual and conventional libraries and through this we can conclude that the exercises 
are beneficial for pregnant women, such as risk reduction of gestational diabetes 
(which affects about 5% of pregnant women) improves venous return, reduced 
postural changes and consequently the low back pain, among others. But there are 
some medical conditions that pregnant women may be advised to not perform 
physical exercise (absolute contraindications), or perform but with some restrictions 
or medical considerations (relative contraindications). The exercises most suitable 
during pregnancy are aerobic, water, resistance and stretching exercises. 
 
 
Keywords: pregnancy, exercise, exercise in water 
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INTRODUÇÃO 

 

Recomendações anteriores sobre exercício físico na gestação consistiam 

na redução dos níveis habituais de esforço para praticantes e em evitar o início de 

um programa de exercício para as não praticantes1. 

Em relação ao exercício físico, até meados da década de 90 ele era 

considerado, em qualquer circunstância, um vilão para a saúde materna e fetal. 

Entretanto, o avanço dos conhecimentos na área e as mudanças no estilo de vida 

foram demonstrando seus inúmeros benefícios para a saúde da grávida, como o 

equilíbrio energético; a redução de desconfortos da gravidez e do uso de 

medicamentos; a melhoria da autoestima e do humor; o retorno mais rápido ao peso 

normal, após o parto; além de reduzir a dor durante o parto e o tempo de expulsão 

do feto². 

 

Antigamente as mulheres grávidas eram desestimuladas 
a praticar exercícios físicos, e deviam adotar a prática 
sedentária em todo o período gestacional, pois 
acreditava-se que as os mesmos pudessem ser 
prejudiciais ao feto. Essa ideia ainda é defendida em 
vários contextos, tradições e colocações médicas em 
relação ao exercício físico durante a gravidez. Porém, 
também já é freqüente que os profissionais da saúde 
incentivem e encaminhem cada vez mais gestantes para 
o exercício físico. ( VALIM, 2005) 
 

O período gestacional compreende diversas mudanças corporais, em que 

a gestante sofre adaptações fisiológicas e anatômicas4. Inicia desde a fertilização5 e 

tem duração de aproximadamente 40 semanas ou 280 dias6. Este processo provoca 

alterações que incidem principalmente nos sistemas cardiorrespiratório, 

musculoesquelético e no metabolismo geral que não se restringe apenas aos 

órgãos, mas também à mecânica do corpo feminino. Essas modificações são 

consequência da quantidade excessiva de hormônios responsáveis pelas 

adaptações do organismo a sua nova condição7. 

O exercício físico no período gestacional é recomendado mediante 

ausência de qualquer anormalidade, após uma avaliação médica especializada. Ele 

deve ser prescrito por um profissional de educação física a fim de controlar qualquer 

variável ou sintoma gravídico para evitar, prevenir ou sanar uma complicação ou 

doença4. 
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A escolha da modalidade de exercício dependerá da rotina da gestante. A 

gravidez não é a época ideal para começar a prática de exercícios físicos. Deve-se 

tomar cuidado com a prescrição dos mesmos pois as alterações hormonais afetam o 

tônus dos ligamentos e músculos e o equilíbrio (devido à mudança do centro 

gravitacional). O exercício deve ser relaxante, revigorante e agradável e é de suma 

importância respeitar as mudanças causadas pelo período gestacional4. 

Os exercícios físicos trazem grandes benefícios, tanto fisiológicos como 

psicológicos, ao ser humano; e para a gestante, proporciona, além dos conhecidos 

benefícios que oferecem para todos, vantagens significativas que garantem a saúde 

dela e do feto, como a melhora da qualidade respiratória, melhora da circulação, do 

fortalecimento do sistema endócrino e nervoso, combate à fadiga e a distúrbios 

digestivos causados pela gestação, oferece também fortalecimento da musculatura, 

melhora a flexibilidade, a qualidade do sono e o equilíbrio do corpo, além de 

diminuir, um pouco, a ansiedade gerada pela fase na qual a mulher se encontra7. 

Após analisar que os exercícios físicos são benéficos também durante o 

período gestacional, o artigo é apresentado por meio de uma revisão bibliográfica a 

fim de ressaltar quais os benefícios da prática dos exercícios físicos durante a 

gestação, as contraindicações e quais os exercícios mais indicados. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo do tipo bibliográfico e exploratório, da literatura 

disponível em bibliotecas convencionais e virtuais. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, em documentos impressos, como livros, decorrente de pesquisa 

anteriores, artigos e teses. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores devidamente registrados. Os textos tornam-se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 

contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos8 

Após a definição do tema foi feita uma busca em bases de dados virtuais 

em saúde, especificamente na Biblioteca Virtual de Saúde - Bireme. Foram 

utilizados os descritores: Gestação, exercício físico, atividade física, exercícios 

aquáticos. O passo seguinte foi uma leitura exploratória das publicações 

apresentadas no Sistema Latino-Americano e do Caribe de informação em Ciências 

da Saúde - LILACS, National Library of Medicine – MEDLINE, banco de teses USP, 

em português, buscando as fontes virtuais, os anos, os periódicos, os idiomas, os 

métodos e os resultados comuns. 

Realizada a leitura exploratória e seleção do material, principiou a leitura 

analítica, por meio da leitura das obras selecionadas, que possibilitou a organização 

das idéias por ordem de importância e a sintetização destas que visou a fixação das 

idéias essenciais para a solução do problema da pesquisa10. 

A partir das anotações da tomada de apontamentos, foram 

confeccionados fichamentos, em fichas estruturadas em um documento do Microsoft 

Word, que objetivaram a identificação das obras consultadas, o registro do conteúdo 

das obras, o registro dos comentários acerca das obras e ordenação dos registros. 

Os fichamentos propiciaram a construção lógica do trabalho, que consistiram na 

coordenação das idéias que acataram os objetivos da pesquisa.  

A seguir, os dados apresentados foram submetidos à análise de 

conteúdo. Posteriormente, os resultados foram discutidos com o suporte de outros 

estudos provenientes de revistas científicas e livros, para a construção do relatório 

final e publicação do trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao se buscar as Bases de Dados Virtuais em Saúde, tais como LILACS, 

MEDLINE, e SCIELO utilizando-se as palavras-chaves gestação, exercício físico, 

atividade física, exercícios aquáticos, encontrou-se alguns artigos que se 

relacionavam com o tema proposto. Após a leitura exploratória dos mesmos, foi 

possível identificar a visão de diversos autores a respeito dos benefícios do exercício 

físico para a mulher e para o feto no período gestacional. 

 

Exercício físico na gestação: indicações e contra indicações 

 

De acordo com Moreira et al. é no período gestacional que a mulher 

passa por transformações morfológicas, fisiológicas, sociais e emocionais. Portanto, 

este se caracteriza como um período importante em sua vida e que requer cuidados 

especiais para preservar sua saúde e seu bem-estar. 

Os benefícios e contraindicações à realização de exercício físico devem 

ser conhecidos tanto pela grávida quanto pelo médico e o profissional de educação 

física, que a acompanharão durante essa fase. Estes profissionais devem estar 

aptos a proporcionar uma prática agradável e segura, respeitando a individualidade 

e as regras básicas, com bom senso. Deve-se considerar que durante a gestação 

são observadas importantes alterações metabólicas e hormonais, capazes de 

modificar as respostas à atividade física2, portanto deve haver uma orientação 

médica sobre as complicações que poderão surgir durante a gestação, e o 

profissional de educação física ir adequando os exercícios para o quadro clínico da 

gestante4. 

Gestantes com diagnóstico ou suspeita de pré-eclâmpsia devem evitar a 

prática de exercício físico, visto que o exercício aumenta ainda mais a pressão 

arterial e reduz o fluxo uteroplacentário que já está deficiente. Em gestante de baixo 

risco, alguns estudos observacionais sugerem que a prática regular de exercício 

antes e no início da gestação está associada à diminuição do risco de 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia3. 

As gestantes que possuem contraindicação absoluta à realização de 

exercício físico são aquelas que possuem: doença miocárdica descompensada 

Insuficiência cardíaca congestiva, tromboflebite, embolia pulmonar recente, doença 
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infecciosa aguda, risco de parto prematuro, sangramento uterino, Isoimunização 

grave, doença hipertensiva descompensada, suspeita de estresse fetal, paciente 

sem acompanhamento pré-natal. Além disso, contraindicações relativas a prática de 

exercício são feitas a aquelas com hipertensão essencial, anemia, doenças 

tireoidianas, diabetes mellitus descompensado, obesidade mórbida, histórico de 

sedentarismo extremo. Todas as mulheres que não apresentam estas 

contraindicações devem ser incentivadas a realizar exercícios físicos11. 

Lembrando que não são recomendadas atividades com risco de queda, 

como ciclismo, cavalgada, escalada, áreas que muito raramente são procuradas 

pelas gestantes (SURITA). 

 

Benefícios do exercício físico durante a gestação 

 

A gestação compreende um período de mudança, onde a gestante pode 

ter edemas, aumento do peso corporal, frouxidão ligamentar e das alterações 

posturais comuns nas grávidas. Em decorrência dessas alterações, é comum o 

aparecimento de desordens musculoesqueléticas e o comprometimento do equilíbrio 

estático e dinâmico, capazes de refletir na postura15. 

Na década de 90 o colégio American College of Obstetricians and 

Gynecologists estabeleceu algumas recomendações para a prática de exercícios 

físicos durante a gestação, dentre elas que, caso a gestante estivesse em condições 

adequadas de saúde, poderia realizar 30 minutos de exercícios de 3 a 4 vezes por 

semana com intensidades moderadas, evitando ambientes pouco arejados e 

quentes, a fim de não prejudicar a formação do feto17. 

O exercício físico tem papel fundamental na manutenção da saúde física 

e mental dos indivíduos. As mulheres em especial se beneficiam com a prática 

sistemática de exercícios. Mulheres ativas têm menos riscos de se tornarem obesas, 

apresentam melhor aptidão musculoesquelética e cardiorrespiratória, menor 

propensão de desenvolver doenças cardiovasculares, estão mais satisfeitas com 

sua auto-imagem e apresentam melhor autoestima quando comparados com 

sedentárias3. 

De acordo com Giacopini, Oliveira e Araujo3 os exercícios físicos na 

gravidez têm benefícios potenciais e, se bem orientados, proporcionam uma melhor 

qualidade de vida durante a gestação. Exercícios de intensidade leve à moderada 
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podem promover melhoria na resistência aeróbica, sem aumento no risco de lesões 

e prevenir complicações na gestação ou implicações relativas ao peso do feto ao 

nascer3. 

De acordo com LIMA 2011, os benefícios da prática de exercícios físicos 

durante a gestação são diversos e atingem diferentes áreas do organismo materno. 

O exercício reduz e previne as lombalgias, devido à orientação da postura correta da 

gestante frente à hiperlordose que comumente surge durante a gravidez, em função 

da expansão do útero na cavidade abdominal e o conseqüente desvio do centro 

gravitacional. Nestes casos o exercício físico contribuirá para adaptação de nova 

postura física, refletindo-se em maior capacidade para a gestante durante a prática 

de exercício físico e do trabalho diário. CARVALHO E CARDOSO além de também 

citar que diminui as alterações posturais, acrescenta que os exercícios influenciam 

também na flexibilidade, auxiliam na postura corporal evitando ou diminuindo as 

lombalgias. Auxiliam também, no retorno venoso com prevenção de varicosidades2. 

Além destes benefícios, LIMA relata que os exercícios contribuem para 

que o parto seja mais fácil evitando tantos desconfortos. Melhora na circulação 

sanguínea, ampliação do equilíbrio muscular, redução do inchaço, alívio de 

desconfortos intestinais, diminuição das cãibras nos membros inferiores, 

fortalecimento da musculatura abdominal e facilidade na recuperação pós-parto. 

 

Exercício Aeróbico 

 

O exercício físico aeróbico auxilia de forma significativa no controle do 

peso e na manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de diabetes 

gestacional (DG), condição que afeta 5% das gestantes. A ativação dos grandes 

grupos musculares propicia uma melhor utilização da glicose e aumenta 

simultaneamente a sensibilidade à insulina3. Apesar dos conceitos sobre a 

possibilidade de efeitos deletérios do exercício físico em gestantes, o do tipo 

aeróbico adequado é seguro durante a gestação. Porém, poucos estudos têm força 

suficiente para detectar diferenças significantes na prevenção de complicações 

durante o DG ou diferenças negativas significantes para o feto nesta gestação3. 

Além disso, outros benefícios apresentados por Leitão et al (2000) são a 

assistência no retorno venoso, precavendo o surgimento de varizes de membros 

inferiores e o melhoramento nas condições de irrigação da placenta 
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A caminhada é um dos exercícios mais prescritos para as gestantes, 

porém, devem-se seguir algumas recomendações. O horário da caminhada deve ser 

de temperatura agradável e em terrenos planos. A praticante deve estar alimentada 

e se hidratar durante todo o percurso. No primeiro trimestre, devido às vertigens que 

podem ocorrer nessa fase, é recomendável estar sempre acompanhada, e ao final 

da gravidez também, por sentir maior cansaço e estar próxima do trabalho de parto. 

A prática da caminhada proporciona melhora da circulação, da postura e da 

musculatura, ajudando a gestante a se adaptar às modificações do seu corpo4. 

São recomendados para as gestantes, exercícios que combinem 

atividades aeróbicas envolvendo grandes grupamentos musculares, assim como 

atividades que desenvolvam a força de determinados músculos. Com o tempo, a 

prática regular de exercícios físicos, promove aumento da extração de oxigênio, 

melhor absorção de nutrientes, e consequente crescimento do feto3. 

 

Exercícios aquáticos 

 

Os exercícios aquáticos também vêm se destacando como ideais para o 

período gestacional. Exercícios realizados na água são recomendados para esse 

período devido à sua propriedade da flutuabilidade. Nas atividades feitas na água, 

os joelhos recebem menor sobrecarga, reduz-se o edema pela ação da pressão 

hidrostática, que facilita e estimula a passagem de líquido do meio intersticial para o 

intravascular; ocorre ainda maior gasto energético, aumento da capacidade 

cardiovascular e o relaxamento corporal, reduzindo assim, desconfortos músculo 

esqueléticos comuns nesse período3. 

Estudo realizado por Rosa e Chiumento (2008) analisou os benefícios que 

a fisioterapia aquática pode proporcionar às gestantes, dividindo-as em dois grupos: 

um tratado em água e, outro, em solo. Os resultados obtidos foram muito benéficos 

às gestantes do grupo tratado em água, pois as gestantes relataram diminuição de 

dores lombares, redução de peso corporal e melhor capacidade funcional para 

realizar atividades de vida diária 

MOREIRA ET AL. observaram que as grávidas submetidas a um 

programa de exercícios aquáticos apresentaram melhora significativa da dor lombar. 

De acordo com Castro (2013) uma das atividades mais indicadas para as 

gestantes são aquelas desenvolvidas em meio líquido, tais como: a prática da 
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natação e a hidroginástica. Afirma ainda que este tipo de atividade pode ser 

recomendado inclusive para mulher grávida previamente sedentária que deseja 

iniciar algum tipo de atividade física durante a gravidez7. 

Corrobando com o autor acima, Botelho e Miranda (2010) relatam que as 

atividades aquáticas são bastante recomendadas por não oferecer impacto para as 

articulações edevido à flutuabilidade do corpo na água, sendo benéfico  para a 

articulação do joelho. 

O ambiente aquático é bom e seguro para a saúde das gestantes na 

prática de atividade física, pois favorece uma adequada adaptação metabólica e 

cardiovascular para o organismo, prevenindo e minimizando alterações posturais, 

aliviando desconfortos musculoesqueléticos e interferindo positivamente sobre a 

melhora da auto-estima da mulher 12. 

 

Exercícios resistidos  

 

O Treinamento resistido, que abrange a popularmente conhecida 

musculação, é uma modalidade bastante discutida quanto a sua prática durante a 

gestação. Batista et al. (2003) não recomendam a prática de musculação durante a 

gravidez. Por outro lado, Simões et al. (2008) a recomendam, mas a classificam 

como uma modalidade de risco moderado. 

Com relação aos exercícios resistidos, o Sports Medicine Australia faz 

recomendações de evitar contrações isométricas máximas, exercícios na posição 

supina e manter a intensidade do mesmo moderada, devido o aumento da pressão 

arterial da gestante11. 

Na visão de Botelho e Miranda esse tipo de exercício pode ter vários 

objetivos, podendo ter caráter competitivo, profilático, terapêutico, recreativo, 

estético e de preparação física. Na gravidez, os exercícios resistidos devem 

representar uma forma de lazer e descartar a atuação no ambiente competitivo e de 

preparação física, pois a atividade tem que ser realizada com baixa intensidade, ou 

seja, pouca sobrecarga6. 

Existem algumas contra indicações na prática de musculação por 

gestantes. O American College of Obstetricians and Gynecology, define alguns 

sintomas que devem interromper o programa de exercícios resistido ou de qualquer 
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outra atividade física, como a perda de líquido amniótico, contrações uterinas, 

hemorragia vaginal, fraqueza muscular e redução dos movimentos do feto. 

 

Alongamentos 

 

Exercícios que contribuem para o alongamento da região lombar são 

particularmente benéficos, uma vez que eles tendem a se encurtar com o 

enfraquecimento e estiramento da musculatura abdominal, à medida que o feto 

cresce. Essa ênfase pode ajudar a prevenir o exacerbamento da condição 

lordótica.12. 

Já para Botelho e Miranda os exercícios de alongamento são 

recomendados, durante toda a gestação, mas com ênfase maior no último mês, com 

a diminuição dos exercícios na preparação para o parto. Podem ser utilizados 

durante toda a gestação para a melhoria de dores musculares geradas pelo 

aumento do peso e por alterações posturais. 

 

Um método bastante utilizado, que trabalha o alongamento aliada a força 

muscular, é o Pilates. Este método ajuda a alongar, fortalecer e relaxar os músculos, 

preparando a musculatura perineal para o parto e pós-parto, estimulando a 

circulação e desenvolvendo a consciência corporal, além de melhorar a respiração e 

aumentar a sensação de bem-estar. A praticante reorganiza o seu centro de força, 

através de uma prática variada com poucas repetições e fluidez de movimentos, 

melhorando a postura e minimizando as compensações típicas desse período7. 

Vale ressaltar que os alongamentos devem ser de baixa intensidade e 

não devem provocar movimentos bruscos e desconfortáveis. É importante que os 

exercícios sejam realizados em posição de decúbito dorsal ou sentados, para não 

ocorrer riscos de queda; também podem ser de forma dinâmica ou estática 

(BOTELHO E MIRANDA) 

Essa atividade pode ser praticada todos os dias da semana, mas não 

deve ser confundida com exercícios de flexibilidade, porque podem causar lesões 

musculares e articulares. O exercício deve utilizar a amplitude máxima do 

movimento e não utilizar sobrecarga, principalmente nas costas3. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período gestacional, a mulher sofre diversas alterações em 

vários aspectos: desde as variações emocionais até as variações do metabolismo. 

Foi possível através deste estudo, verificar que os exercícios físicos se 

posicionam como excelentes aliados, capazes de proporcionar diversos benefícios 

para a gestante, frente a essas alterações. Um ponto evidente encontrado é que tais 

benefícios são conquistados com segurança e eficiência, quando a prática das 

atividades é acompanhada da prescrição e da conduta de um profissional de 

Educação Física capacitado e especializado em trabalhar com este grupo, além do 

acompanhamento multiprofissional junto ao médico da gestante.  

Dentre os inúmeros benefícios listados neste estudo estão a melhora da 

postura, quando a mulher passa a suportar melhor o seu peso corporal, melhor 

ampliação do seu equilíbrio, diminuição da adiposidade corporal, e por final, o bom 

tônus muscular proporciona maior facilidade no parto, pois passam a ter mais 

controle sobre os músculos, tanto para contrair quanto para relaxar.  

Estes item é considerado o principal ponto de referência para que os 

médicos que acompanham a gravidez reconheçam a importância e a necessidade 

de incluir nas suas orientações a prática de atividade física pelas gestantes. 
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