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Tudo sobre exercício 
NA GRAVIDEZ

 Texto Sofia Amorim, professora, personal trainer e diretora do Mais Vida Portugal 

Os benefícios do exercício na gravidez  vão muito além das razões meramente estéticas. 
Logo, agora não é altura de parar! 

O 
exercício físico pode ajudar a 
grávida a cumprir vários 
objetivos durante esta fase 
tão delicada da sua vida.  

Objetivos não apenas dirigidos à 
gestação, de forma a passar esta fase sem 
dores, ativa e com maior aptidão, mas 
também para auxiliar em todo o trabalho 
de parto. Além disso, a atividade física 
vai incutir uma memória muscular que, 
no pós-parto, será a chave para uma 
recuperação eficaz. 

Quando começar?  
O exercício durante a gravidez deve ser 
essencialmente um momento de prazer e 
bem-estar, logo deve sempre escolher a 
modalidade com que se identifica e mais 
se adequa ao seu corpo e à sua condição 
física. 

Caso a grávida já realizasse exercício 
físico anteriormente, pode continuar a 
fazê-lo, até porque muitas das vezes a 
gravidez é detetada já no segundo mês de 
gestação e entretanto a mulher continua a 
prática, sem ter conhecimento da mesma. 
O ideal para quem não era ativa, será 
aguardar pela 12ª semana de gestação 
para iniciar qualquer tipo de treino. É 
errado interromper o exercício que já 
realizava se não houver qualquer 
recomendação médica, pois o corpo irá 
ressentir-se do ponto de vista mecânico, 
fisiológico e metabólico. 

SinaiS de alarme 
Se não existirem quaisquer 
intercorrências, o exercício físico pode 
ser realizado, até ao fim da gravidez. 
Salvo se forem detetados sinais de 
alarme, situações em que se deve parar 
ou nem sequer começar. É o caso de:

 Contrações uterinas 
 Hemorragia vaginal 
 Perda de líquido amniótico 
 Vertigens, fraqueza muscular 
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 Dispneia anterior ao esforço 
 Dor peitoral, dor cabeça severa 
 Dor na perna ou inchaço 
 Diminuição dos movimentos fetais 
 Tonturas ou desmaios 
 Dor abdominal 
 Fraqueza muscular 
 Problemas de visão e febre 
Em todos estes casos, deve procurar o 

médico e aconselhar-se. 

contraindicaçõeS 
Além disso, existem algumas 
contraindicações absolutas para 
qualquer tipo de atividade física em 
alguns casos, e que o médico com 
certeza indicará, tais como: 

  Doença cardíaca hemodinâmica 
significante 

 Doença pulmonar restritiva 
 Cérvix incompleta 
 Risco de parto prematuro 
 Sangramento persistente 
 Placenta prévia após 26 semanas 
 Rutura de membrana 
 Pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida 

pela gravidez 
Existem outras patologias que podem 

ser contraindicações relativas, ou seja, 

situações em que a grávida terá de parar 
algum tempo e depois, com autorização 
médica, retomar o exercício. 

Como em tudo na vida o bom senso 
deve imperar e tudo o que é em excesso 
será prejudicial, não só para a mãe como 
para o bebé. Um treino intenso ou 
desadequado num momento específico 
da gestação pode originar uma 
possibilidade aumentada de lesões no 
bebé, parto prematuro, falta de 
oxigenação e crescimento retardado. 
Basta pensar que, num exercício intenso, 
os músculos vão requerer todo o 
oxigénio disponível, pelo que este ficará 
em défice no útero. São também de 
evitar exercícios com trepidação, saltos, 
risco de queda ou excesso de carga. 

Tudo o que é em 
excesso será 
prejudicial, quer 
para  amãe quer 
para o bebé 
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BenefícioS
Desde há duas décadas que temos estudos 
que comprovam os benefícios do exercício 
na gravidez. Que são muitos e variados:
  O corpo adapta-se melhor às mudanças 
a nível hormonal, metabólico, 
cardiovascular, respiratório e músculo- 
-esquelético.
  Treinar liberta diferentes agentes 
químicos que proporcionam uma ajuda 
no relaxamento e uma melhoria da ação 
do oxigénio no corpo, tanto da grávida 
como do bebé. 
  Promove uma melhoria 
cardiorrespiratória, uma diminuição da 
pressão arterial, uma maior resistência 
força muscular e flexibilidade. Isto leva à 
prevenção de algumas patologias, como 
a diabetes e problemas circulatórios.
  Com o exercício adequado, existirá um 
gasto calórico maior, que controla o 
aumento de peso.
  Menor sensação de dores, redução de 
obstipação e uma recuperação pós-parto 
mais facilitada. 
  Aumenta a consciência corporal de 
forma a gerir a dor e a fadiga do parto.
  A nível psicológico, existe uma redução 
de stress, de depressão e promoção de 
um sono melhor. Além disso, faz com 

que a grávida consiga aceitar as suas 
transformações corporais mais 
facilmente, sentir-se bem consigo 
própria, ativa e saudável. 

o maiS indicado
Apesar da evidência de todas estas 
vantagens, não se trata de treinar como 
sempre fazemos: a grande dúvida é saber o 
que fazer, qual a quantidade, intensidade e 
frequência adequada. 

As atividades consideradas mais 
indicadas durante a gravidez são, na 
generalidade, a natação, a hidroginástica, 
caminhadas, bicicleta estacionária, 
exercícios aeróbicos de baixo impacto e 
treino de força, com pesos leves para 
fortalecimento muscular. O que não quer 
dizer que outras atividades não possam ser 

MITOS

Deve manter-se a frequência 
cardíaca em 140 batimentos 

por minuto. O exercício deve ser 
moderado, mas a frequência cardíaca 
por minuto deve ser indicada 
através da fórmula que existe para 
esse cálculo. Assim, uma grávida 
que antes realizava exercício mais 
intenso, poderá durante a gravidez 
manter uma frequência cardíaca 
mais alta. No entanto a gravidez 
não é para quebrar recordes, esta 
adaptação da frequência cardíaca, 
deve ter em conta a condição física 
do momento. 

Exercício físico leva a 
um sobreaquecimento e 

desidratação perigosa. Sim, é 
verdade que o sobreaquecimento 
na grávida pode levar a problemas 
fetais, principalmente no primeiro 
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5 trimestre. Mas isso não acontece se 
estiver bem hidratada, antes durante 
e após o exercício, e usar roupas 
adequadas para o treino e evitando 
exercícios extenuantes. 

O exercício só me vai deixar 
mais cansada. Pode parecer 

paradoxal, mas se tiver muito 
descanso e inatividade, vai sentir-se 
mais cansada, enquanto que uma 
pequena dose de exercício, vai 
dar um boost de energia e de boa 
disposição. 

Correr na gravidez é perigoso. 
A gravidez não é a altura 

ideal para começar a treinar para 
uma maratona, mas a grávida que 
já corria anteriormente, poderá 
continuar a fazê-lo tendo cuidado e 
estando bem acompanhada por um 
profissional, que consiga precaver 
lesões ligamentares e articulares. 

Não se deve exercitar 
o abdominal durante a 

gravidez. Durante as primeiras 
semanas de gravidez ou de treino, 
até às 12 a 14 semanas pode 
ainda manter alguns exercícios 
tradicionais de abdominal, 
benéficos na prevenção de dores 
de costas (mesmo nesta situação 
dependerá muito do perímetro 
abdominal da barriga).  
Depois do primeiro trimestre,  
não poderá estar deitada em 
decúbito dorsal a executar 
exercícios físicos, devido à 
compressão da veia cava e aorta. 
A partir daqui os exercícios 
abdominais de ginásio estão 
proibidos, sendo que os melhores 
exercícios de abdominal na gravidez 
serão sem dúvida os respiratórios, 
que são exercícios adaptados à 
condição e que vão fortalecer toda 
a parede abdominal e core. 
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mantidas, mas com moderação. Os 
exercícios de pavimento pélvico, por 
exemplo, e os exercícios abdominais 
adequados são importantes para aumentar 
a tonicidade e resistência, prevenir lesões e 
facilitar o trabalho de parto. 

Os programas de exercício físico na 
gravidez devem ser específicos para essa 
fase e o objetivo não deve ser o de ficar em 
forma, mas sim o de atenuar e prevenir 
algumas doenças, dores e desconforto. O 
treino escolhido deve de ir em linha ao que 
a grávida já fazia anteriormente, com uma 
redução de intensidade e uma adaptação 
de exercícios. Assim, se nunca correu, este 
também não vai ser o momento para o 
fazer; se nunca levantou pesos pode fazer 
algum treino com pesos leves, mas nunca 
um treino intenso de carga. Ou seja, a 
atividade tem de identificar-se com a 
condição física atual. 

Finalmente, é importante e até mesmo 
imprescindível que exista autorização 
médica e uma avaliação física específica 
para a grávida. 

O objetivo não deve 
ser ficar em forma, 
mas atenuar e 
prevenir algumas 
doenças e dores 
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