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RESUMO: Durante os nove meses de gestação, o corpo da mulher passa por inúmeras transformações e
modificações físicas, psicológicas e fisiológicas, por isso é um momento importante da vida da mulher.
Fisicamente ocorre o ganho de peso corporal mês a mês, fisiologicamente ocorrem alterações nos sistemas
cardiovasculares, respiratório e gastrointestinal. Durante esse processo é necessário cuidados para a saúde do
bebê e da mãe, o exercício físico na gestação surge como uma prática benéfica para auxiliar nesse processo de
modificações. Mediante exposto a pesquisa tem por objetivo analisar os benefícios da prática do exercício físico
no período gestacional. Para isso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica nos seguintes indexadores: Scielo,
Lilacs e Google Acadêmico, levando em consideração estudos que foram publicados no intervalo de 2010 a
2020, utilizando as seguintes palavras chaves “Gestação”, “Exercício Físico”, “Atividade física”, e foram
selecionados 8 artigos para leitura na íntegra sobre os benefícios da prática do exercício físico na gestação.
Como resultados, foram encontrados evidencias dos benefícios do exercício físico na gestação: controle do
ganho de peso, diminuição das dores, melhoria da saúde, qualidade de vida, auxílio na hora da expulsão,
fortalecimento da musculatura pélvica, melhoria do equilíbrio, conforto, menor incidência de cesárias, controle
do diabetes mellitus, melhorias das dores lombares e outros.
PALAVRAS-CHAVE: Gestação. Exercício físico. Atividade física.

INTRODUÇÃO
A gestação é um período de muita
importância na vida de uma mulher. Durante
os nove meses o corpo se transforma para
suprir as necessidades do feto e para o
momento do parto e, com isso, ocorrem
mudanças significativas como, alterações
hormonais, ganho de peso, modificações
fisiológicas
do
sistema
respiratório,
cardiovascular e gastrointestinal além de
lesões dermatológicas.
O organismo feminino durante a
gestação necessita de uma série de cuidados
especiais para a manutenção da saúde em
geral. Pensando nisso, desde o início da
gravidez, a mulher precisa fazer exames,
consumo de vitaminas que auxiliem no
desenvolvimento fetal, alimentação saudável
e balanceada e prática de exercício físico
(BUENO, et al, 2016).
A prática do exercício físico, durante
o período gestacional, deve ser recomendada
por profissionais de saúde envolvidos no prénatal e coordenada por um Educador Físico.
A atividade física é reconhecida desde 2002
como uma atividade segura para gestantes
saudáveis e sem contraindicações médicas,
pelo American College of Obstetricians and
Gynecologists (SURITA, et al, 2014).

SURITA et al. (2014), defende que o
exercício físico deve ser visto como um
investimento durante e após a gestação, pois
esse colabora para a saúde da mulher,
desenvolvendo uma função preventiva para
comorbidades que, se, apresentadas durante o
período gestacional podem ser fatores de
risco para a vida futura.
O exercício físico atua como
controlador de ganho de peso excessivo no
período gestacional e é importante para a
manutenção do corpo no pós-parto, tornandoo mais efetivo metabolicamente para a
retomada do preparo físico em que a mulher
se
encontrava
antes
da
gravidez
(NASCIMENTO, et al, 2014).
O exercício física se torna essencial
durante a gestação, praticar exercício físico
proporciona benefícios diretos para a
gestante, como melhoria da sensibilidade, a
insulina, ampliação do equilíbrio muscular,
controle da gordura corporal, melhora da
circulação sanguínea e controle glicêmico e
auxilia na diminuição das dores lombares e
riscos durante o parto, além de favorecer ao
parto vaginal. (RODRIGUES et al, 2008).
Durante o período gestacional é
importante que a gestante esteja atenta aos
benefícios que a atividade física proporciona,
fortalecendo
a
musculatura
pélvica,
reduzindo a prevalência das dores do parto,
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elevando a autoestima, controle do ganho de
peso, melhoria das condição nutricional do
feto e reduz a prevalência de prematuros ou
cesáreas. (BATISTA et al, 2003).
Estudos apontam que mulheres
fisicamente ativas em relação a mulheres
sedentárias, na gravidez, têm maiores
chances de ter um parto natural e mais
rápido. Os estudos também relatam que, em
mulheres fisicamente ativas durante a
gestação, o trabalho de parto acontece antes
das 40 semanas mas, que isto, não significa
que o feto nasce prematuro, apenas nasce a
termo (37 semanas á 40semanas), sem
complicações que indiquem sofrimento fetal,
como a presença de mecônio e bradicardia
(FONSECA & ROCHA, 2012).
O exercício aeróbico é o mais
praticado entre as gestantes. A caminhada e
as atividades aquáticas são na maioria das
vezes escolhidas por serem de baixo impacto
e de fácil execução. Segundo Carmo (2018) é
recomendado o mínimo de 30 minutos de
exercício físico por dia durante a gestação, o
que promove baixo risco para diabetes
gestacional, pré-eclâmpsia e ganho de peso
excessivo.
Com base no exposto, este trabalho
tem o objetivo de analisar os benefícios do
exercício físico na gestação.

fossem do período temporal inferior ao
adotado e que apresentassem apenas título e
resumo na base de dados, além dos artigos
bloqueados.
Com a soma de todas as bases de
dados foram encontrados 121 artigos. Alguns
eram repetidos e não se adequava nos
critérios de inclusão do presente trabalho.
Foram selecionado 59 artigos para leitura do
resumo e após a leitura do resumo foram
selecionados 8 artigos para a leitura na
íntegra.
Os artigos foram organizados de
acordo com os benefícios encontrados e os
tipos de exercício, análise e comparação
entre grupos feitas em cada pesquisa, citados
por ordem temporal de cada estudo e
interpretados de acordo com o objetivo dessa
pesquisa: analisar os benefícios do exercício
físico no período gestacional.
RESULTADOS
Foi elaborado um quadro com os
artigos selecionados para essa pesquisa,
elencando os autores, anos e resultados da
pesquisa. O quadro 1 informa os benefícios
do exercício físico na gestação.

MATERIAL E MÉTODO
Procurando alcançar os objetivos
desta pesquisa o método de revisão
bibliográfica,
caracterizando-se
como
qualitativa. A coleta de dados foi feita nas
bases da Scielo, Google Acadêmico e Lilacs,
utilizando artigos de revisão bibliográfica e
pesquisa de campo publicados no período do
ano de 2010 á 2020. As palavras chaves
utilizadas foram: gestação; exercício físico e
atividade física.
Foi adotado como critério de
inclusão: pesquisas em língua portuguesa,
espanhola e língua inglesa, que abordassem a
temática de exercício físico e gestação.
Foram critérios de exclusão pesquisas que
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Quadro 1. Benefícios do exercício físico na gestação.
AUTORES/ ANO
Pontes et al. 2018

Luiz et al. 2017

Blaque et al. 2017

Acencio et al. 2017

Fernandes & Santos, 2016.
Velloso, 2015.

Stumm, 2013.

Silveira et al. 2012

RESULTADOS
Benefícios: auxílio na prevenção do aumento de massa corpórea,
diminuição do desenvolvimento de diabetes mellitus, melhora na
condição física e estresse.
Prática da musculação: melhoria do estado geral de saúde e
capacidade funcional e diminuição da dor.
Hidroginástica: menores resultados sobre os domínios de saúde e
melhoria da capacidade funcional.
Os principais benefícios encontrados foram o controle do aumento
de peso, comparando o peso das mães praticantes de atividade
física e sedentárias. A diferença de ganho foi de 8,28 kg para as
praticantes e ganho de 11,17kg para as sedentárias.
A pesquisa apontou como benefícios dos exercícios físicos uma
melhora do sistema cardiovascular, melhora da circulação
sanguínea, melhora da utilização e captação de O². A pesquisa
afirmou que os exercícios aquáticos são mais indicados para
mulheres grávidas.
Método PILATES para fortalecimento dos músculos do assoalho
pélvico e principalmente o períneo.
O exercício físico é essencial na gestação, como benefícios foram
encontrados: diminuição do risco de diabetes gestacional, ajudar na
prevenção das varizes, controle do peso corporal, controle da
pressão arterial, prevenção das varizes, melhoria da postura,
diminuir lombalgia e recuperação pós-parto e outros.
A pesquisa encontrou os seguintes resultados como benefícios:
melhoria no ganho de força abdominal na hora do parto, menor
obtenção de peso, diminuição da incidência de cesárias, redução ou
ausência de dores na lombar, facilidade na hora da expulsão da
criança, reduz a pressão sanguínea, ajuda no controle da diabetes
melito gestacional, melhora na capacidade física e outros.
Benefícios: aumento da chance de partos normais entre as gestantes
que praticam atividade física, a pesquisa observou maior número de
partos vaginais em relação as praticantes de exercício e
participantes inativas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
DISCUSSÃO
Durante o período gestacional são
muitas as modificações que acometem as
gestantes, modificações físicas, modificações
psicológicas,
modificações
sociais
e
modificações
fisiológicas.
Fisicamente
ocorre o ganho de peso, inchaço e dores nos
seios.
Psicologicamente
ocorrem
modificações no humor, sentimento de
alegria, tristeza, choro, preocupação e outros.
O exercício físico surge como um
aliado na melhoria das modificações que são
causadas pela gestação, proporcionando
inúmeros benefícios para a gestante e para o
feto.
Com essa pesquisa é possível à

comprovação de que o exercício físico
praticado durante o período gestacional
proporciona inúmeros benefícios para a
gestante e para o bebê. Os benefícios
proporcionados para a mãe, citados na
pesquisa foram: melhoria da capacidade
funcional, melhoria da saúde, diminuição de
dores, bem-estar físico, controle do ganho de
peso, facilidade na hora da expulsão do bebê,
chance de partos vaginais, melhora do
equilíbrio e conforto.
Carmo (2018), com o intuito de
verificar
os
benefícios
que
são
proporcionados pelo
exercício
físico
praticado na gestação, há como respostas
fatores para saúde e qualidade de vida, além
de benefícios para a gestante bem como para
o feto. É consentido pelo autor da pesquisa
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que há poucas especificações sobre os
benefícios que são proporcionados para o
feto devido essa prática.
Por outro lado, Silva et al. (2020),
observando a influência da prática de
exercício físico para a mãe e para o bebê,
encontrou resultados mais satisfatórios em
sua pesquisa, tais como melhorias dos
sintomas gravídicos tanto para a mãe e para o
bebê, observou melhorias nos fatores físicos,
psicológicos, fisiológicos e outros.
Cella et al. (2018), pela mesma razão
acrescenta que inúmeros são os benefícios
proporcionados pela atividade física durante
a gestação, auxiliando para uma gravidez
saudável e plena, possibilitando mudanças de
hábitos no estilo de vida da mulher,
promovendo saúde, qualidade de vida,
prevenindo doenças e melhoria da dor
lombar que ocasiona insônia e outros. Todas
as pesquisas possuem resultados satisfatórios
quando comparada uma com as outras,
enfatizando que o exercício físico praticado
durante a gestação pode auxiliar para uma
gestação de forma saudável e sem riscos,
desde que sejam praticadas com supervisão,
acompanhamento e de forma segura.
Além do mais, é necessário que o
exercício praticado durante a gestação tenha
liberação do médico e que seja acompanhada
por um profissional adequado, além de
necessário todos os cuidados necessários
durante a prática.
Velloso et al (2015), observou as
respostas da mãe e do feto que foram
resultados da prática de exercício físico e
teve como resultados que o exercício
praticado de forma moderada pode ser
benéfico para a mãe e para o bebê, além de
resultados do exercício aeróbio representado
na forma de caminhada, e de resistência
praticados em dias alternados serem
benéficos para ambos.
Por sua vez, Alves et al. (2018), traz
em sua pesquisa resultados mais relevantes
acerca dos resultados da atividade física em
relação ao crescimento de crianças, a
atividade física pode ajudar para o
desenvolvimento dos prematuros, além de
conformar o crescimento dos tecidos,

especificamente o muscular, tecido ósseo e
tecido adiposo e exercer influência ao longo
da vida.
Acencio et al. (2017), observou os
benefícios fisiológicos resultantes da prática
do exercício físico, consentindo que os
exercícios podem beneficiar o sistema
cardiovascular, pois o coração da gestante
necessita estar apto a ejetar grandes
quantidades sanguíneas para o seu organismo
e para a placenta que fornece nutrição para o
organismo em formação do feto. A
circulação sanguínea, visto que ocorre o
aumento de até 50% do volume de sangue
presentes na circulação da mulher. E
favorecimento do transporte, utilização e
captação do oxigênio, pois ocorro o aumento
do débito cardíaco.
Outra observação de importância foi
a prevenção do surgimento de diabetes
gestacional e redução da taxa da glicose.
Como recomendação citou-se o exercício
realizado na água, pois em ambiente aquático
o corpo excreta o excesso de água e sódio
que provocam retenção de líquido e
colaboram para o aumento da pressão
arterial.
Já Souza et al. (2019), verificou os
níveis de atividade física de gestantes que
eram atendidas em uma UBS, a pesquisa
teve resultados que podem ser levados em
considerações, sendo eles: controle do ganho
de peso, diminuição do desconforto musculo
esquelético e melhoria no funcionamento
cardiovascular. Mas o autor cita que é
necessário o incentivos de programas que
estimulem e oriente para a prática durante a
gestação, visto que é nesse momento que a
mulher tem um acompanhamento médico
constante, logo a recomendação durante o
pré-natal seria indispensável.
Por outro lado, Fernandes & Santos
(2016), traz como beneficiador o método
Pilates, no que diz respeito ao fortalecimento
do assoalho pélvico na gestação, a
importância desse grupo de músculos está na
sustentação dos órgãos e do feto durante as
modificações causadas semanalmente pelo
processo gravídico. Podendo ainda este
método ser utilizado para o fortalecimento da
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musculatura perineal e prevenção de
disfunções como a incontinência urinária.
Nascimento et al. (2014), traz
recomendações a respeito da prática, como
por exemplo, incrementar a saúde materna,
ajudar no controle de ganho de peso mês a
mês, ajudar nos desconfortos durante a
gestação e do parto e ajudar no retorno pós
parto.
CONCLUSÃO

envolvidos no pré-natal, principalmente.
Desse modo, é necessário mais
estudos acerca do tema proposto, que tragam
temas a cerca de exercícios físicos de alta
intensidade durante o período gestacional.
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Em suma, é possível concluir que a
prática do exercício físico durante o período
gestacional traz inúmeros benefícios para a
mãe e para o feto, foram citados alguns dos
benefícios, tais como: controle do ganho de
peso, melhoria da saúde, diminuição das
dores, auxilio no parto, qualidade de vida,
manutenção
da
capacidade
cardiorrespiratória, facilidade na hora da
expulsão do bebê, bem-estar e outros.
Ademais, é possível observar que
algumas gestantes sabem da importância da
prática do exercício físico e outras não, então
é necessário que tenham incentivos e
recomendações por parte dos profissionais
___________________________________________________________________________
PHYSICAL EXERCISE IN PREGNANCY

ABSTRACT: During the nine months of pregnancy, the woman's body undergoes countless physical,
psychological and physiological changes and modifications, so it is an important moment in the woman's life.
Physically, body weight gain occurs month by month, physiologically changes occur in the cardiovascular,
respiratory and gastrointestinal systems. During this process, care is needed for the health of the baby and the
mother, physical exercise during pregnancy emerges as a beneficial practice to assist in this process of changes.
Based on the above, the research aims to analyze the benefits of physical exercise during pregnancy. For this, a
bibliographic search was carried out in the following indexes: Scielo, Lilacs and Google Scholar, taking into
account studies that were published in the period from 2010 to 2020, using the following keywords “Gestation”,
“Physical Exercise”, “Physical activity "," Pregnancy "and 8 articles were selected for full reading on the
benefits of physical exercise during pregnancy. As a result, evidence was found of the benefits of physical
exercise during pregnancy: control of weight gain, reduction of pain, improvement of health, quality of life,
assistance at the time of expulsion, strengthening of the pelvic musculature, improvement of balance, comfort,
less incidence of cesarean sections, control of diabetes mellitus, improvement of low back pain and others.

KEYWORDS:
Gestation.
Physical
exercise.
Physical
activity.
__________________________________________________________________________
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