
Exercícios e bem estar na 
gestação  

• Sete motivos para você 
exercitar-se durante a 
gravidez. 

 
• Aumente sua energia. 

 

• Melhore a qualidade do seu 
sono. 

 

• Reduza o desconforto. 

 

• Prepare-se para a chegada do 
bebe. 

 

• Reduza a ansiedade. 

 

• Melhore sua autoestima. 

 

• Recupere seu corpo e seu 
condicionamento físico mais 
rápido após o nascimento. 

 

 

 

 



12 Regras básicas de exercícios 
        na gravidez 

1. Converse com o seu médico 
antes de exercitar-se 
 

2. Alimente-se melhor 
 

3. Evite exercícios de impacto 
       ou exercícios que exijam 
       equilíbrio 

 
1. Respeite o aquecimento 

 
2. Hidrate-se 

 
3. Evite deitar-se de costas por 

períodos prolongados 



7. Procure não ficar parada em 
pé por muito tempo 
 

8. Não exagere nos exercícios (10 
sinais*) 
 

9.  Evite hipertermia 
 

10.  Evite movimentos bruscos 
 

11.  Procure hábitos saudáveis 
 

12. Alongue-se 

11 Regras básicas de exercícios 
         na gravidez 

10 sintomas que indicam se você esta exagerando nos exercícios: enjoo, tontura, 

mudanças repentinas de temperatura corporal, palpitações, inchaço na panturrilha, 

sangramento vaginal , visão turva, desmaio, dores persistentes no abdômen e 

no peito.   

  



1   Converse com o seu médico antes de exercitar-se – Evite 

colocar seu bebe em risco. Se você é praticante de esportes ou já se exercitava 

antes da gravidez e não está tendo nenhum tipo de complicação na gravidez 

continue com a sua rotina normalmente. Se você não esta acostumada com 

exercícios procure um educador físico para auxilia-la nos exercícios. O colégio 

americano de obstetras e ginecologistas (ACOG) proíbe exercícios aeróbicos se 

você apresenta  algum desses sintomas durante a gravidez: 

 

- Doenças do coração 
- Doenças pulmonares 
- Gestações múltiplas (gêmeos/trigêmeos) 
- Sangramentos persistentes 
- Problemas com a placenta 
- Trabalho de parto prematuro 
- Pre-eclampsia 
- Hipertensão 
- Anemia 

 
 

 
 

  2   Alimente-se melhor –  Exercícios queimam calorias por isso                             

         certifique-se  de alimentar-se bem, comer mais não significa comer bem. 

        Converse com o seu médico  sobre os melhores alimentos  que você pode 

         ingerir, só ele pode aconselhar e monitorar a sua alimentação.    
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3 Evite exercícios de impacto – Lembre-se que durante a gravidez os níveis  

         hormonais aumentam preparando e relaxando a musculatura pélvica para o  

         momento do parto. Esses hormônios fazem com que os tendões e ligamentos 

         afrouxem, dessa forma você pode ficar mais suscetível a  perda de equilíbrio e 

        quedas. Exercícios  como mountain bike, surf e ski entre outros alteram o seu 

        centro de gravidade, evite-os. 

 

4 Respeite o aquecimento – A medida que você começa o exercício  sua  

        frequência cardíaca sobe. Se você começar o  exercício rapidamente a sua  

        frequência cardíaca subirá na mesma proporção  aumentando não só os riscos 

        de lesões mas podendo comprometer também a gestação. O aquecimento prepara 

        o seu corpo para o exercício físico, comece devagar e aumente o ritmo  

        gradativamente. 

 

5 Hidrate-se – Não existe uma quantidade precisa  em relação a ingestão de água 

         já que o corpo está suscetível a temperatura do ambiente e à intensidade do 

         exercício. A falta da Ingestão de água nos exercícios prolongados pode causar  

        desidratação e elevar a temperatura corpórea. 
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6 Evite deitar-se de costas por períodos prolongados   

      Deitando de costas por períodos prolongados pode comprimir a veia 

cava e diminuir a quantidade de sangue para o seu coração. Isso pode 

comprometer o fluxo sanguíneo que vai para o seu cérebro e útero, 

colocando em risco a sua gestação.  Deitando-se de costas pode ainda 

deixa-la enjoada, tonta ou com falta de ar. 

 

7 Procure não ficar parada em pé por muito tempo  

       Ficando em pé por períodos prolongados faz com que o  fluxo de 

sangue acumule nas pernas . 

 

8 Não exagere nos exercícios – Você não precisa exercitar-se 

até ficar exausta, se possível monitore a sua frequência cardíaca. 

Procure escutar o seu corpo, a dor não é um bom sinal. 
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9 Evite hipertermia -  Durante a gravidez o fluxo sanguíneo e a temperatura do  

         seu corpo aumentam normalmente. Ao exercitar-se ocorre uma elevação ainda 

maior desses parâmetros.  Elevar a temperatura do seu corpo durante a gravidez é 

mais fácil do que você imagina. 

 

10   Cuidado com movimentos bruscos -  A medida que a sua barriga cresce 

o seu centro de gravidade  muda, tenha cuidado extra ao mudar de posição. 

Levantar-se muito rápido pode deixá-la tonta e fazer com que você caia com mais 

facilidade. 

 

11   De preferência para hábitos saudáveis - Manter uma rotina de 

exercícios é muito mais fácil do que você interromper e tentar restabelecê-la 

novamente. Estabeleça uma meta a perder de vista e pense que quanto mais 

saudáveis forem os seus hábitos antes e durante a gravidez, mais fácil será de 

mantê-la. Em troca você ganhará um corpo mais bonito, seu bebe terá maiores 

chances de ser saudável e esses hábitos saudáveis ficarão incorporados na sua vida. 
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12   Alongue-se - Quando alongamos mobilizamos os músculos  maiores,    

          aqueles em torno das articulações e o tecido conectivo como tendões e  

          ligamentos. O tecido conectivo   sustenta os ossos, órgãos e músculos,   

          fornecem nutrientes  e energia para todo o corpo. O alongamento ajuda os        

          músculos e tecidos a  serem irrigados por fluidos vitais e  nutrientes que os     

          mantém lubrificados, flexíveis e fortes.  Ombros, pescoço, joelhos e quadril    

          são áreas articuladas mais  suscetíveis a dores ou desconforto. São, por isso,   

          regiões do  corpo que podem ser bastante beneficiadas com exercícios  

          regulares de alongamentos. 
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