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RESUMO 

 

A atividade física vem sendo considerada um importante componente para um estilo de 

vida saudável, devido a sua associação com o bem-estar físico e mental. Estudos 

epidemiológicos, baseados em evidências, confirmaram o papel decisivo desta prática na 

promoção da saúde, na qualidade de vida e na prevenção ou controle de diversas doenças. Nas 

últimas décadas, a prática de exercícios físicos vem ganhando ênfase entre mulheres, 

principalmente durante o período gestacional. Contudo, e não obstante a importância da prática 

esportiva para a redução da ansiedade, ela apenas não soluciona o problema por completo. Para 

maiores efeitos positivos na redução da ansiedade é preciso auxiliar a prática esportiva com 

acompanhamento adequado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde (2011) relata que a gravidez não é um estado patológico, nem uma 

debilidade de doenças ou initividade, mas é como uma fase de diversas modificações anatômicas, 

fisioçógicas e hormonais somado às transformações emocionais, circulatórias e respiratórias, 

estimulando adequadamente o feto para que posso crescer e se desenvolver. 

Parafraseando Dutra & José (1988), a gravidez é um fenômeno fisiológico que acarreta uma 
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série de transformações no organismo materno, com a finalidade de garantir  o crescimento e o 

desenvolvimento do feto e, ao mesmo tempo, de proteger o organismo materno, fazendo com 

que, ao final do processo, a gestante encontre-se em condições de saúde satisfatória e apta para o 

processo de lactação. 

A mulher durante a gestação sofre várias modificações fisiológicas em seu organismo, tais 

como: alterações do sistema hormonal, músculo-esquelético, cardiovascular, respiratório, 

tegumentar, urinário, gastrointestinal e alterações psicológicas (ANJOS; PASSOS; DANTAS, 

2003; GOSRKI,1985; STEPHENSON; O'CONNOR, 2004). Portanto, são necessários cuidados 

especiais durante este período para não colocar em risco a mãe e o bebê. 

A atividade física vem sendo considerada um importante componente para um estilo de 

vida saudável, devido a sua associação com o bem-estar físico e mental. Estudos 

epidemiológicos, baseados em evidências, confirmaram o papel decisivo desta prática na 

promoção da saúde, na qualidade de vida e na prevenção ou controle de diversas doenças. Nas 

últimas décadas, a prática de exercícios físicos vem ganhando ênfase entre mulheres, 

principalmente durante o período gestacional.  

A prescrição do exercício durante a gravidez deve incluir atividades que melhoram a 

capacidade cardiovasculatória e o status músculo-esquelético, levando-se em consideração o tipo 

e a intensidade do exercício, bem como à duração e a freqüência de cada sessão. O exercício 

físico melhora a postura materna e contribui para redução da incidência de dores lombares. A 

falta do mesmo está relacionada ao aumento dessas intercorrências principalmente se estas são 

anteriores a gravidez. 

As mulheres sedentárias apresentam um considerável declínio do condicionamento físico 

durante a gravidez. Além disto, a falta de atividade física regular é um dos fatores associados a 

uma susceptibilidade maior a doenças durante e após a gestação. A melhoria da força física, 

flexibilidade e resistência proporcionadas pelo exercício podem ser de grande valia para 

mulheres neste período. 

A combinação entre a prática do exercício físico durante o período gestacional vem sendo 

muito discutida, demonstrando que o exercício físico é uma fonte de benefícios não só durante os 

noves meses de gestação, e sim em toda a vida da mulher. Exercitar-se durante a gestação não é 

apenas saudável, mas também muito importante, pois combate o excesso de peso, melhora a 

postura, contribuindo ainda para melhor oxigenação do feto, melhor facilidade na hora do parto, 

como também recuperação mais rápida no pós-parto (HARTMANN apud, BATISTA et al. 

2003).  
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PÚBLICO ALVO 

 

Mulheres grávidas independente da idade. 

 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 

 • Médico/obstreta-ginecologista; 

 • Educador físico; 

 • Psicólogo; 

 • Fisioterapeuta; 

 

CRITÉRIOS UTILIZADOS 

 

O período de gravidez é para a mulher um período de muitas adaptações, medos, novidades, 

dúvidas, e tudo isso quando não bem administrado pode levar a mulher a um estado de ansiedade. 

Lidar com o novo já nos causa resistência, preocupações, mesmo quando não se trata da primeira 

gravidez, este período é sempre regido por muitas questões. De acordo com a psicóloga Claúdia 

Morais, além de todos esses fatores, existem ainda as alterações hormonais, que em muito 

contribui para a elevação dos níveis de ansiedade. E a ansiedade é um quadro que afeta muitas 

mulheres neste período, o que pode afetar a gestação. Para Araújo, Pereira e Kac: 

 

“A presença da ansiedade na gravidez pode afetar negativamente 

a gestação por ser considerada mediadora de mudanças endócrinas 

como também de determinados comportamentos de risco, como o 

hábito de fumar, atraso e/ou inadequado acesso ao pré-natal, 

alimentação ou ganho de peso inadequado para a gestação. Estima-se 

que 20% das mulheres grávidas apresentam quadros 

de ansiedade“.  (Araújo, Pereira e Kac, 2007) 

 

Pode ser visto como afetar negativamente a gestação, uma antecipação no parto, 

nascimento do bebê abaixo do peso, mas de acordo com Conde e Figueiredo (2011), ambas 

afirma que a ansiedade na gestação não causa problemas apenas no parto, ou no peso da criança, 

mais podem ocasionar também distúrbios de caráter e perturbações de comportamento, déficit de 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 21/06/2014 
 

Flávia Carvalho Rôlla , Larissa de Oliveira Pena, Letícia 
Miranda Bailon 

4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

atenção e atraso neuromotor também pode ser ocasionado por um grau mais elevado de 

ansiedade, assim como problemas de adaptação social, ou a dificuldade de adaptação social 

também a vir surgir.  

O próprio estado já trás uma inquietude, mais abaixo pontuamos alguns critérios que podem 

desencadear a ansiedade no período de gestação, mas antes vale ressaltar que faremos uma 

pontuação de fatores que podem desencadear a ansiedade, pontuaremos de forma global e geral, 

lembrando quê o que desencadeia a ansiedade vai ser particular e peculiar de cada um, é preciso 

levar em consideração o histórico de vida da gestante, as suas motivações extrínsecas e 

intrínsecas, o momento de vida que ela se encontra e que a gravidez veio a surgir, e os hábitos de 

vida de cada uma como: 

 

 Histórico familiar antecedente com quadros graves de ansiedade; 

 Situação conflito com o cônjuge (como falta de apoio, participação no período, etc.); 

 Ter engravidado por meio de tratamentos de fertilidade; 

 Ter sofrido um aborto espontâneo anteriormente; 

 Complicações na gravidez ( como pré-eclampse, cólicas, etc.) 

 Situações estressantes no trabalho, sobrecarga, ter que lidar com prazos; 

 Ter sofrido violência doméstica no passado; 

 Se a gravidez não foi planejada, se é solteira, não possui estabilidade financeira e nem 

independência; 

 Idade avançada da mulher; 

 Hábitos de vida menos saudáveis ( ingestão de drogas, álcool, cigarro); 

 Perturbações do sono e do comportamento alimentar; 

 Atraso ou inadequação do pré-natal; 

 

ORIENTAÇÕES 

 

A manutenção de exercícios de intensidade moderada durante uma gravidez não-

complicada proporciona inúmeros benefícios para a saúde da mulher. Fischer (2003) sugere que 

neste período as atividades de baixo risco sejam recomendadas, principalmente para grávidas 

sedentárias que desejam iniciar algum tipo de exercício físico durante a gravidez, como 

caminhada, ciclismo, yoga, tai-chi-chuan, natação, hidroginástica, levando em consideração as 
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precauções a serem tomadas, relacionadas com lugar, temperatura, calçado, aquecimento, 

hidratação e especialmente respeitar as condições atuais de fadiga e cansaço particular de cada 

gestante.  

Apesar de ainda existirem poucos estudos nesta área, exercícios resistidos de intensidade 

leve a moderada podem promover melhora na resistência e flexibilidade muscular, sem aumento 

no risco de lesões, complicações na gestação ou relativas ao peso do feto ao nascer. 

Consequentemente a mulher passa a suportar melhor o aumento de peso e atenua as alterações na 

postura decorrentes desse período. 

A atividade física aeróbica auxiliar de forma significativa no controle do peso e na 

manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de diabetes gestacional, condição que 

afeta algumas gestantes. A ativação dos grandes grupos musculares propicia uma melhor 

utilização da glicose e aumenta simultaneamente a sensibilidade à insulina. 

A manutenção da prática regular de exercícios físicos ou esporte apresenta fatores 

protetores sobre a saúde mental e emocional da mulher durante e depois da gravidez. Além disso, 

o exercício físico durante a gravidez exerce proteção contra a depressão puerperal.  

Todas as mulheres que não apresentam contraindicações devem ser incentivadas a realizar 

atividades aeróbicas de resistência muscular e alongamento. As mulheres devem escolher 

atividades que apresentem pouco risco de perda de equilíbrio e traumas. Deve-se tomar cuidado 

de não exercitar vigorosamente em climas muito quentes e de prover hidratação adequada, de 

modo de não prejudicar a termorregulação da mãe. 

Almeida (2003) em seu estudo avaliou a prática de yoga durante a gestação e concluiu que 

a mesma é recomendada, pois melhora a respiração, a postura e o relaxamento, que contribuem 

para diminuição das dores do parto. Esses fatores levam ao fortalecimento muscular, resistência 

física e a tranqüilidade. Além disso, este exercício reduz o ganho de peso, ajuda no sono e 

diminuem os inchaços, comuns nesta fase. Sessões de dança também são seguras para gestantes e 

não estão associadas a mudanças nas variáveis fetais (peso ao nascer, idade gestacional e via de 

parto). 

Os exercícios realizados na água vêm destacando como ideais para o período gestacional. A 

natação é a mais recomendada para este período devido á propriedade da flatuabilidade. Sendo a 

atividade feita na água, os joelhos recebem menor sobrecarga, há redução de edema pelação ação 

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

intravascular; ocorre também maior gasto energético, aumento da capacidade cardiovascular e o 

relaxamento corporal, reduzindo assim, desconfortos músculos-esqueléticos, comuns nesse 

período. Além desses, foram relatados também que exercícios sob imersão diminuem as 

contrações uterinas e propiciam maior conforto à mulher, principalmente no último semestre, 

devido ao grande volume abdominal. (BATISTA et al, 2003; DERTKIGIL et al., 2005; MACIEL 
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ei al., 2003) 

Com base em pesquisas na área de exercício e gravidez o Sports Medicine Australia 

elaborou as seguintes recomendações: 

 

 • Em grávidas já ativas, manter os exercícios aeróbicos em intensidade moderada durante 

a gravidez; 

 • Evitar treinos em freqüência cardíaca acima de 140 bpm. Exercitar-se três a quatro vezes 

por semana por 20 a 30 minutos. Em atletas é possível exercitar-se em intensidade mais 

alta com segurança; 

 • Os exercícios resistidos também devem ser moderados. Evitar contrações isométricas 

máximas; 

 • Evitar exercícios na posição supina; 

 • Evitar exercícios em ambientes quentes e piscinas muito aquecidas; 

 • Desde que se consuma uma quantidade adequada de calorias, exercício e amamentação 

são compatíveis; 

 • Interromper imediatamente a prática esportiva se surgirem sintomas de dor abdominal, 

cólicas, sangramento vaginal, tontura, náusea ou vômito, palpitações e distúrbios 

visuais. 

 

ATIVIDADES FÍSICAS INDICADAS 

 

 • Caminhadas; 

 • Corridas (leves); 

 • Natação; 

 • Hidroginástica; 

 • Bicicleta ergométrica; 

 • Ioga; 

 • Pilates; 

 • Musculação (desde que a grávida já pratique tal atividade física por volta de seis meses 

antes do período de gestação); 
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BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS 

 

Como já vimos á atividade física aliada alimentação adequada, acompanhamento adequado 

(pré-natal), são fatores que juntos contribui para o sucesso de sua gestação e sua própria 

qualidade de vida. Como nosso enfoque nesta cartilha é os benefícios que a atividade física 

propicia, citamos alguns abaixo, tais como: 

 

 • Ajuda a manter o bem estar físico e mental durante os nove meses de gestação; 

 • Diminuição do estresse; 

 • Favorece o ganho de peso adequado no pré-natal (podendo diminuir a incidência de 

doenças); 

 • Fortalece a musculatura; 

 • Propicia o alongamento e relaxamento, que é extremamente necessário para a adaptação 

da coluna e as modificações geradas pelo aumento do volume abdominal;  

 • Diminuição do risco do bebê nascer sobre o peso; 

 • Sensibiliza os receptores de insulina que aumentam a utilização de glicose, mantendo os 

níveis estáveis do peso do bebê; 

 

CUIDADOS A SEREM TOMADOS 

 

 • Tenha uma rotina compatível com seu estado atual, respeite o limite do seu corpo; 

 • Nunca se exercite até chegar ao limite da exaustão, saiba a hora certa de parar; 

 • Tontura, falta de ar, sensação de desmaio, dificuldade para andar são alguns sinais de 

que os exercícios devem ser interrompidos, tenha cuidado; 

 • Para quem é sedentária: Os exercícios devem começar a partir da 12ª semana de 

gravidez; 

 • Evite as altas temperaturas e opte por atividades feitas na água, além de evitarem 

inchaço, contribuem para a facilidade do exercício; 

 • Cuidado com as quedas, evite atividades bruscas; 
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CONCLUSÃO 

 

Concluímos a importância da prática esportiva para a redução da ansiedade, porém 

concluímos que ela apenas não soluciona o problema por completo. Para maiores efeitos 

positivos na redução da ansiedade é preciso auxiliar a prática esportiva com acompanhamento 

adequado, que desenvolva programas saudáveis, seguros, aliados também ao acompanhamento 

da gestação com um obstreta/ginecologista, a psicoterapia para lidar com os medos, angústias e 

todas as questões emocionais/psicológicas que esse período envolve, também favorece na 

redução dos níveis de ansiedade. Ou seja, para que essa fase tão esperada e desejada da mulher, 

possa ser vivida sem ansiedade, e com saúde e disposição, a prática esportiva aliada a 

acompanhamento médico, psicoterapia, é fundamental para um período estável e tranqüilo, juntos 

são excelentes combatentes da ansiedade no período de gestação. 
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