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Flávia Moreira, aos 9
meses de gravidez,
foi acompanhada
pelo instrutor de
pilates Leandro
Neves.

Gestar
sem perder
a forma
manter uma gravidez ativa e saudável.
Mulheres que começam a se exercitar
depois de grávidas precisam ficar de
olho no ritmo (leve) para colher
benefícios como o fortalecimento da
musculatura pélvica
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eríodo de sensibilidade
emocional, ansiedade e
expectativa, a gravidez exige também mudança na rotina de atividades físicas necessárias para a mulher manter uma
gestação saudável e ter um bom
parto. O fortalecimento da musculatura pélvica, o ganho de força e
de resistência podem ajudar muito na hora de ter o bebê, principalmente para aquelas que estão

decididas a fazer o parto normal.
Médicos e professores de educação física recomendam que as gestantes mantenham uma atividade
constante nesse período, mas alertam para os exercícios intensos. O
correto é fazer alguma atividade
que não envolva impacto e esforço
excessivo. O ginecologista e obstetra Edson Gomes Tristão, chefe do
departamento de obstetrícia do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
explica que o ideal é uma caminhada ou atividades que envolvam
água, pois no meio líquido a
mulher tem a sensação de estar
com 30% do seu peso corporal. “A
natação e a hidroginástica são boas
opções, mas outras atividades
como musculação, dança e pilates
também podem ser feitas”, diz.
Para as que já faziam atividades
físicas antes de engravidar, o ideal
é manter a rotina, a menos que durante a gravidez a gestante desenvolva algum problema de saúde.
Já as sedentárias, que resolvem
começar alguma prática por causa da gravidez, devem iniciar com
calma, apenas a partir do terceiro
mês de gestação e, claro, não desejar tornarem-se atletas durante os
meses seguintes. “Se for uma atleta, não há problema de continuar
a fazer o que fazia antes. Mas para
quem vai começar, que é a grande
maioria, o ideal é ir com calma e
não fazer nada que seja intenso.”
O ginecologista e obstetra Átila

Se os médicos viam com alguma
desconfiança a prática de atividades físicas por parte das gestantes,
os tempos e a ciência mostraram
que bem orientadas elas são recomendadíssimas. É isso que o grupo
Saver Saúde, formado por professores de Educação Física, em parceria com o obstetra José Jacyr Leal
Jr., da Associação Médica do
Paraná, está tentando disseminar
entre a comunidade médica. “Meu
papel como médico é indicar ou
contraindicar atividades físicas e,
de forma genérica, aconselhar
exercícios frequentes, porém,
moderados. A escolha e a aplicação de cada modalidade deve ser
prescrita pelo profissional de
Educação Física e individualizada”,
diz o médico. O grupo pretende
fazer ações de divulgação da prática para as futuras mamães e formular um protocolo de atividades
indicadas para elas.

>A mãe: durante a gestação, o

centro de gravidade fica alterado
pelo aumento do peso uterino total
exigindo mais das articulações e do
equilíbrio. Muda o volume de sangue
e todas as capacidades funcionais
circulatórias e respiratórias. Porém,
nada impede uma atividade corporal responsável.

>O bebê: arcabouço ósseo, capa
muscular do abdome, a musculatura uterina e a bolsa das águas exercem uma proteção sólida e hidrodinâmica altamente competente
para a criança no ventre materno.
>O profissional: médicos e fisio-

terapeutas podem recomendar a
prática de exercícios físicos, mas a
escolha e a aplicação de cada
modalidade deve ser prescrita pelo
profissional de Educação Física de
acordo com a faixa etária, a prática
prévia de atividades, a capacidade
física e psicológica de cada gestante.

>A atividade: ela deve ser pra-

zerosa, não fatigante e sinais como
dores ou tonturas devem ser respeitados como sinalizadores de
excesso.

>Restrições: evite atividades que
ofereçam risco de queda; possibili-

tem contato físico intenso, principalmente na região abdominal (como
lutas e jogos de equipe); exijam deslocamentos rápidos; exerçam giros e
rotações de tronco e pernas; elevem
a frequência cardíaca acima de 130
bpm; solicitem posições deitadas de
barriga para cima e/ou deitada
sobre o lado direito do corpo por
períodos prolongados, acima de três
minutos.

OBSERVAÇÕES
>Nem toda atividade em água é

necessariamente segura. Até mesmo natação ou hidroginástica
podem oferecer riscos se não forem
programadas especificamente para
gestantes. A natação pode elevar a
frequência cardíaca e a pressão
arterial a níveis indesejáveis. E uma
aula de hidroginástica pode ter
impacto.

>Uma simples caminhada tam-

bém pode elevar a pressão arterial e
a frequência cardíaca a níveis indesejáveis, mais até que exercícios
localizados, como aulas de ginástica
e musculação.

>Séries exageradas de alonga-

mento podem ser prejudiciais para
algumas articulações, pois estas se
encontram instáveis e mais propensas a entorses, devido à liberação hormonal que facilita o relaxamento dos ossos do quadril na hora
do parto.

>Musculação é indicada para gestantes e, além de segura, ajuda a
fortalecer a musculatura posterior
do corpo, que fica sobrecarregada
nos meses em que o bebê fica entro
da barriga.
>A atividade física deve ser mantida depois da gestação, já que ajuda
na recuperação física das mães.
>Complemento: o maior inimigo
do estímulo para a atividade física é
a qualidade da alimentação. Quem
come carboidratos simples como
pães, arroz e massas, e poucas fibras
terá mais sono, cansaço e preguiça.
Já uma alimentação rica em carboidratos complexos como legumes,
frutas, verduras, pães, arroz e massas integrais, carnes magras, aves e
peixes – em pouca quantidade –
são sinônimo de mais ânimo e disposição.

ViannadeMattosalertaparaalguns
cuidados. Se durante o exercício a
mulher tiver cólica ou algum sangramento, por menor que seja, ela
deve interromper a atividade imediatamente e procurar seu médico.
As que gostam de malhar e já frequentam uma academia, podem
continuar com a musculação, mas
devem focar em exercícios que trabalhem os músculos abdominais,
os lombares e as pernas. Mattos
explica que esses locais, quando
exercitados, conferem mais força à
paciente na hora do parto.
A engenheira de alimentos
Daniela Comandini, 38 anos, que
hoje segura no colo seu bebê de um
mês, diz que a atividade física
melhou seu sono durante a gravidez, lhe deu mais disposição e diminuiuasdoresnascostas.Elapraticou
pilates e musculação durante a gestação.“Opteiporcontinuarfazendo
oquefaziaantesdeengravidar.Meu

“Acho importante que a
pessoa escolha a atividade
com a qual se identifica.
Não gosto de água, não
faria hidroginástica, por
exemplo.”
Daniela Comandini,
engenheira de alimentos .

instrutormepassouumasériemais
leve de exercícios. Acho importante
queapessoaescolhaaatividadecom
a qual se identifica. Não gosto de
água, não faria hidroginástica, por
exemplo”, afirma.
O pilates tem sido uma atividade bastante procurada pelas grávidas, pois trabalha a musculatura
do corpo. Embora aparentemente
leve, a prática não é indicada para
mulheres que não o faziam anteriormente à gravidez. Leandro
Neves, professor de pilates da The
Pilates Studio, explica que o mais
indicado é iniciar a atividade antes

de engravidar para daí praticá-lo
durante toda a gestação. “O pilates
trabalha de forma intensa a musculatura abdominal, por isso prepara o corpo para receber o bebê,
além de deixar a mãe mais confortável durante a gestação.”
Os exercícios devem ser adaptados para o período de gestação. “O
pilates vai trabalhar o equilíbrio do
corpo e a respiração para que a
mulher não se fadigue e consiga
carregar bem o bebê sem se sobrecarregar e sofrer dores posturais”,
explica Neves.
A autônoma Flávia Moreira
Alcântara, 33 anos, praticou pilates durante os nove meses de gestação da pequena Luiza, que ainda
não completou um mês. Ela procurou a atividade porque sentia dores
nas costas e, quando soube que
estava grávida, conversou com seu
instrutor para continuar. Além disso, ela também fez, até o sétimo

mês de gestação, spinning e caminhadas. “Sou muito ativa, não ia
conseguir ficar parada. Com o pilates minhas dores sumiram e eu me
senti bem disposta. Só parei de
fazer o spinning depois que meu
bebê encaixou”, conta.

Benefícios
Embora o período de gestação seja
bastante voltado para os preparativosparaachegadadobebê,umadas
preocupações das gestantes é de
manter o corpo em forma: ganhar
poucopesoeamenizarefeitoscomo
inchaço, dores na coluna, má postura e aumento de peso nos seios.
O exercício físico traz vários
benefícios principalmente para a
hora do parto. Força, resistência e
diminuiçãodadorsãoosprincipais,
além do bem-estar que a atividade
proporciona durante o tempo em
queamãeficacomobebênoventre.
A professora de educação física

da UFPR e médica do esporte Neiva
Leite diz que o exercício dá à
mulher mais disposição. “A atividade moderada é essencial para
fortalecer a musculatura.”
Médicos e professores de educação física recomendam que a atividade seja feita entre duas e três
vezes por semana, em média durante 40 minutos por sessão.
É importante lembrar que antes da gestante começar qualquer
exercício, precisa ter liberação do
médico. Problemas como hipertensão inviabilizam qualquer tipo
de atividade física.
SERVIÇO
Saver Saúde, na academia UP!, Rua Anita Ribas, 477, (41) 3016-6587.www.saversaude.com.br, com Kiona Miqueletto e Ivan Ribeiro /
José Jacyr Leal Jr., ginecologista e obstetra,
caf@jacyrleal.com.br / Leandro Neves (The
Pilates Studio Lamenha Lins), fone (41) 33338122.

