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Resumo 

O objetivo é orientar gestantes, profissionais de cuidados obstétricos e prescritores de exercícios 
para a atividade física pré-natal. Os desfechos avaliados foram morbidade materna, fetal ou 
neonatal ou mortalidade fetal durante e após a gravidez. 

A literatura foi recuperada através de pesquisas no MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Scopus and Web of 
Science Core Collection, CINAHL Plus with Full Text, Child Development & Adolescent Studies, 
Education Resources Information Center, SPORTDiscus, ClinicalTrials.gov and the Trip Database 
desde o início até 6 de janeiro de 2017. Estudos primários de qualquer modelo foram elegíveis, 
exceto estudos de caso. 

Os resultados foram limitados a materiais em inglês, espanhol ou francês. Artigos relacionados à 
atividade física materna durante a gravidez relatando morbidade materna, fetal ou neonatal ou 
mortalidade fetal foram elegíveis para inclusão. A qualidade da evidência foi classificada usando a 
metodologia de Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação da Classificação de Recomendações. O 
Painel de Consenso das Diretrizes solicitou feedback dos usuários finais (prestadores de cuidados 
obstétricos, profissionais do exercício, pesquisadores, organizações políticas e mulheres grávidas e 
puérperas). O desenvolvimento dessas diretrizes seguiu a Avaliação de Diretrizes para Pesquisa e 
Avaliação. 

Os benefícios da atividade física pré-natal são moderados e não foram identificados danos; portanto, 
espera-se que a diferença entre consequências desejáveis e indesejáveis (benefício líquido) seja 
moderada. A maioria das partes interessadas e usuários finais indicou que seguir essas 
recomendações seria viável, aceitável e eqüitativo. Seguir essas recomendações provavelmente 
requer recursos mínimos, tanto do ponto de vista individual quanto do sistema de saúde.


Essas Diretrizes fornecem recomendações baseadas em evidências relacionadas à atividade física 
durante a gravidez na promoção da saúde materna, fetal e neonatal. Na ausência de 
contraindicações (veja abaixo uma lista detalhada), seguir estas Diretrizes está associado a

(1) menos complicações no recém-nascido (relacionado aos bebês GIGs - grandes para a idade 

gestacional)

(2) benefícios à saúde materna (ou seja, menor risco de pré-parto):


Eclampsia

Hipertensão Gestacional

Diabetes Gestacional

Cesariana

Parto Instrumental

Incontinência Urinária

Ganho Excessivo De Peso

Depressão Gestacional

Melhora Da Glicemia

Diminuição Do Ganho De Peso Gestacional Total

Diminuição Da Gravidade Dos Sintomas Depressivos

Diminuição dos sintomas de dor lombopélvica). 

A Diretriz Canadense de Atividade Física aplicada à gestantes de 2019 representa uma 
mudança fundamental em nossa visão da atividade física pré-natal: de um 
comportamento recomendado para melhorar a qualidade de vida para uma prescrição 
específica de atividade física para reduzir as complicações da gravidez e otimizar a 
saúde ao longo da vida útil de duas gerações .  
É essencial que essas Diretrizes sejam implementadas na prática clínica para obter 
benefícios significativos e potencialmente ao longo da vida para a mãe e a criança. 



A atividade física não está associada a aborto espontâneo, natimorto, morte neonatal, parto 
prematuro, ruptura de membranas pré-termo / pré-parto, hipoglicemia neonatal, baixo peso ao 
nascer, defeitos congênitos, indução do parto ou complicações do parto. 

Em geral, mais atividade física (frequência, duração e / ou volume) está associada a maiores 
benefícios. No entanto, não foram identificadas evidências sobre a segurança ou benefício 
adicional do exercício em níveis significativamente acima das recomendações. A atividade 
física pré-natal deve ser considerada uma terapia de linha de frente para reduzir o risco de 
complicações na gravidez e melhorar a saúde física e mental materna. Para as mulheres grávidas 
que atualmente não cumprem estas Diretrizes, é recomendado um ajuste progressivo em relação a 
elas. Mulheres anteriormente ativas podem continuar a atividade física durante a gravidez. As 
mulheres podem precisar modificar a atividade física à medida que a gravidez avança. Pode haver 
períodos em que não é possível seguir as orientações devido à fadiga e / ou desconfortos da 
gravidez; as mulheres são incentivadas a fazer o que podem e voltar a seguir as recomendações 
quando puderem. Essas diretrizes foram informadas por uma extensa revisão sistemática da 
literatura, opinião de especialistas e consulta ao usuário final e considerações de viabilidade, 
aceitabilidade, custos e renda.


RECOMENDAÇÕES 
As recomendações específicas da Diretriz Canadense de 2019 para atividade física durante a 
gravidez são fornecidas abaixo, com as declarações correspondentes, indicando a qualidade da 
evidência que informa as recomendações e a força das recomendações.


1. Todas as mulheres sem contra-indicação devem ser fisicamente ativas durante a gravidez. 
Recomendação forte, evidência de qualidade moderada. 

Subgrupos específicos foram examinados:

▶ Mulheres anteriormente inativas. Fortes recomendações evidência de qualidade 
moderada. 
▶ Mulheres diagnosticadas com diabetes mellitus gestacional. Fraco recomendação, 
evidência de baixa qualidade. 
▶ Mulheres classificadas como com sobrepeso ou obesas (pré-gestação

índice de massa corporal ≥25 kg / m2). Recomendação forte, evidência de baixa qualidade.


2. As mulheres grávidas devem acumular pelo menos 150 minutos de atividade física de 
intensidade moderada a cada semana para obter benefícios à saúde clinicamente significativos e 
reduzir as complicações na gravidez. Recomendação forte, evidência de qualidade moderada. 

3. A atividade física deve ser acumulada durante um mínimo de 3 dias por semana; no entanto, ser 
ativa todos os dias é incentivado. Recomendação forte, evidência de qualidade moderada. 

4. As mulheres grávidas devem incorporar uma variedade de atividades aeróbicas e de treinamento 
de resistência para obter maiores benefícios. Recomendação forte, evidência de alta qualidade. 

5. O treinamento muscular do assoalho pélvico pode ser realizado diariamente para reduzir o risco 
de incontinência urinária. Recomenda-se instruções sobre a técnica adequada para obter os 
melhores benefícios. Recomendação fraca, evidência de baixa qualidade. 

6. As mulheres grávidas que sofrem de tontura, náusea ou se sentem mal quando se exercitam de 
costas devem modificar a posição do exercício para evitar a posição supina. Recomendação fraca, 
evidência de qualidade muito baixa.




CONTRA-INDICAÇÕES: 

Todas as mulheres grávidas podem participar de atividade física durante a gravidez, com 
exceção das que têm contra-indicações (listadas abaixo). 

Mulheres com contra-indicações relativas ou absolutas devem discutir as vantagens e 
desvantagens da atividade física de intensidade moderada a vigorosa com seu médico antes de 
participar.


A seguir, são contra-indicações absolutas ao exercício: 

▶ Membranas rompidas.

▶ Trabalho prematuro.

▶ Sangramento vaginal persistente inexplicado.

▶ Placenta prévia após 28 semanas de gestação. 

▶ Pré-eclâmpsia.

▶Colo do útero incompetente.

▶Restrição de crescimento intrauterino.

▶Gravidez múltipla de alta ordem (por exemplo, trigêmeos). 

▶Diabetes tipo I não controlado.

▶ Hipertensão não controlada.

▶ Doença não controlada da tireóide.

▶ Outros distúrbios cardiovasculares, respiratórios ou sistêmicos graves.


A seguir, são contra-indicações relativas ao exercício:

▶ Perda recorrente de gravidez.

▶ Hipertensão gestacional.

▶ História de nascimento prematuro espontâneo.

▶Doença cardiovascular ou respiratória leve / moderada.

▶Anemia sintomática.

▶Desnutrição.

▶Distúrbio alimentar.

▶Gravidez gemelar após a 28ª semana.

▶Outras condições médicas significativas.


FORÇA DAS RECOMENDAÇÕES 
O sistema de Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação da Classificação das Recomendações 
(GRADE) foi usado para avaliar a força das recomendações. 

As recomendações são classificadas como fortes ou fracas com base no:

(1) equilíbrio entre benefícios e danos 
(2) qualidade geral da evidência 
(3) importância dos resultados  
(4) uso de recursos e custos 
(5) impacto na eqüidade na saúde 
(6) viabilidade 
(7) aceitabilidade. 

Forte Recomendação: A maioria ou todas as mulheres grávidas serão melhor atendidas pelo 
curso de ação recomendado.

Recomendação fraca: Nem todas as mulheres grávidas serão melhor atendidas pelo curso de 
ação recomendado; é necessário considerar outros fatores, como circunstâncias, preferências, 
valores, recursos disponíveis ou configurações do indivíduo. A consulta com um médico obstetra 
pode ajudar na tomada de decisão.




QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 
A qualidade da evidência refere-se ao nível de confiança na evidência e varia de muito baixo a alto.


Alta Qualidade 
O Painel de Consenso das Diretrizes está muito confiante de que o efeito estimado da atividade 
física no resultado da saúde está próximo do efeito real.


Qualidade Moderada 
O Painel de Consenso das Diretrizes é moderadamente confiante no efeito estimado da atividade 
física no resultado da saúde; é provável que a estimativa do efeito seja próxima do efeito real, mas 
existe a possibilidade de que seja substancialmente diferente.


Baixa Qualidade 
A confiança do Painel de Consenso das Diretrizes no efeito estimado da atividade física no resultado 
da saúde é limitada; a estimativa do efeito pode ser substancialmente diferente do efeito real.


Qualidade Muito Baixa 
O Painel de Consenso das Diretrizes confia muito pouco no efeito estimado da atividade física no 
resultado da saúde; é provável que a estimativa do efeito seja substancialmente diferente do efeito 
real.


INTRODUÇÃO 

A atividade física regular ao longo da vida está associada a benefícios substanciais para a saúde, 
incluindo melhorias na aptidão física e na saúde mental, bem como na diminuição do risco de 
doenças crônicas e mortalidade. 

A gravidez é um período único da vida de uma mulher, em que comportamentos de estilo de vida, 
incluindo comportamentos físicos pode afetar significativamente sua saúde, bem como a de seu 
feto. Embora as diretrizes em todo o mundo recomendem que mulheres sem contra-indicação se 
envolvam em atividade física pré-natal, menos de 15% das mulheres realmente atingirão o mínimo 
da recomendação de 150min por semana de atividade física de intensidade moderada durante a 
gravidez. Infelizmente, há algumas incertezas entre as gestantes e profissionais de assistência 
obstétrica: se a atividade física pré-natal pode aumentar o risco de aborto espontâneo, restrição de 
crescimento, parto prematuro, fadiga ou os danos ao feto têm servido como barreiras à prática de 
atividade física. 

Nas últimas três décadas, as taxas de complicações na gravidez, como diabetes mellitus 
gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e macrossomia do recém-nascido aumentaram 
dramaticamente, provavelmente como consequência do aumento das taxas de obesidade materna. 
A atividade física tem sido proposta como uma medida preventiva ou terapêutica para reduzir as 
complicações da gravidez e otimizar a saúde materno-fetal.


Essas diretrizes baseadas em evidências aplicam-se a mulheres grávidas e usuários-alvo, incluindo 
prestadores de cuidados obstétricos (obstetras, fisioterapeutas, enfermeiros), formuladores de 
políticas e profissionais de fitness que fornecem orientações sobre o impacto da atividade física pré-
natal nos resultados de saúde materna, fetal e neonatal.




MÉTODOS 

A Diretriz canadense de 2019 para a atividade física durante a gravidez foi desenvolvida de acordo 
com a estratégia metodológica descrita no instrumento de avaliação de diretrizes para pesquisa e 
avaliação (AGREE). O objetivo dessas diretrizes era fornecer recomendações baseadas em 
evidências sobre a atividade física durante a gravidez na promoção da saúde materna, fetal e 
neonatal. 

O Painel de Consenso das Diretrizes consistiu de pesquisadores no campo do exercício pré-natal; 
especialistas em metodologia (AGREE II e GRADE; estatístico e bibliotecário); profissionais do 
exercício e representantes da Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício (CSEP), da 
Sociedade de Obstetras e Ginecologistas do Canadá (SOGC), da Faculdade de Médicos de Família 
do Canadá, da Associação Canadense de Parteiras, da Associação Canadense, Academia de 
Medicina Esportiva e do Exercício e um representante de saúde pública (da Unidade de Saúde de 
Middle-sex-London). 

Antes de convocar o Painel de Consenso das Diretrizes, 10 mulheres grávidas foram recrutadas por 
amostragem por conveniência e convidadas a fornecer informações sobre os benefícios e malefícios 
percebidos da atividade física, além de identificar os resultados da gravidez que eram mais 
importantes para elas. 

Durante a reunião de consenso, o Painel de Consenso das Diretrizes selecionou 37 resultados 
relacionados à saúde materna, fetal e neonatal, 20 dos quais foram classificados como 'críticos' e 17 
como 'importantes', levando em consideração o feedback das mulheres grávidas e a perspectiva 
prestadores de cuidados obstétricos com base em sua opinião de especialistas (ver tabela 1 para 
obter resultados). 

O Painel de Consenso das Diretrizes também identificou quatro subgrupos a priori de mulheres que 
se acredita estarem em maior risco de complicações na gravidez. Isso inclui mulheres que estavam 
inativas anteriormente, mulheres com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, mulheres 
classificadas como com sobrepeso ou obesas antes da gravidez e mulheres com mais de 35 anos 
de idade. 

Doze revisões sistemáticas foram selecionadas por descrever o efeito da atividade física em 
resultados 'críticos' e 'importantes' e para apresentar o equilíbrio entre benefícios e possíveis danos 
à atividade física. Uma pesquisa abrangente foi criada e conduzida por um bibliotecário no 
MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, Scopus and Web of Science Core Collection, CINAHL Plus with Full 
Text, Child Development & Adolescent Studies, Education Resources Information Center, 
SPORTDiscus, ClinicalTrials.gov and the Trip Database, até 6 de janeiro de 2017, para estudos 
randomizados e observacionais que examinam as relações entre atividade física pré-natal e os 
resultados de saúde identificados em mulheres sem contra-indicação. 

No geral, 27.624 títulos e resumos foram selecionados e 675 estudos únicos foram incluídos. 
As recomendações foram baseadas principalmente em um subconjunto de ensaios clínicos 
randomizados controlados apenas por exercício (ECR; n = 104) e estudos de coorte (n = 4). 

A metodologia detalhada e os resultados estão disponíveis em duas edições do British Journal of 
Sports Medicine e do Journal of Obstetrics and Gynecology Canada. 

A reunião de consenso foi realizada em outubro de 2017 para revisar as evidências e redigir as 
recomendações. 

Em abril de 2018, foi solicitado feedback de grupos de partes interessadas e mulheres grávidas por 
meio das redes do Painel de Consenso das Diretrizes, por meio de pesquisas em inglês e francês. 
As recomendações foram revisadas com base nesse feedback e uma segunda rodada de pesquisas 
foi distribuída. Um esboço das Diretrizes foi compartilhado com os conselhos do CSEP, SOGC, bem 
como com os membros do Painel de Consenso das Diretrizes em maio de 2018. 

As Diretrizes foram revisadas e a versão final das recomendações foi enviada ao Executivo do SOGC 
e CSEP para revisão e endosso.




QUEM DEVE SER FISICAMENTE ATIVO DURANTE A GRAVIDEZ? 
Estas Diretrizes destinam-se a mulheres que não têm contra-indicações (consulte a tabela 2) 
que as impediriam de praticar atividade física.

Mulheres com contra-indicações relativas devem discutir as vantagens e desvantagens da 
atividade física de intensidade moderada a vigorosa com seu médico obstetra.


RECOMENDAÇÃO 1 
Todas as mulheres sem contra-indicação devem ser fisicamente ativas durante a 
gravidez. Recomendação forte, evidência de qualidade moderada. 

Subgrupos específicos foram examinados:

▶ Mulheres anteriormente inativas. Fortes recomendações evidência de qualidade moderada.

▶ Mulheres diagnosticadas com diabetes mellitus gestacional. Fraca recomendação, 
evidência de baixa qualidade.

▶Mulheres classificadas como com sobrepeso ou obesas (índice de massa corporal pré-

gestacional ≥25kg / m2). Recomendação forte, evidência de baixa qualidade. 

Cento e quatro estudos randomizados, apenas com exercício, foram identificados com relação 
aos efeitos da atividade física em um ou mais resultados priorizados. Esses dados representam 
evidência de qualidade "moderada" de um efeito benéfico da atividade física pré-natal nos 
resultados de saúde materna, fetal e neonatal. 


A atividade física pré-natal foi associada a uma redução nas chances de diabetes mellitus 
gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, depressão pré-natal e macrossomia ( sem 
aumentar as chances de resultados adversos, incluindo nascimento prematuro, baixo peso ao 
nascer, aborto espontâneo e mortalidade perinatal). Feedback dos profissionais (n = 429) e 
mulheres grávidas (n = 170) indicaram que uma grande proporção de mulheres concorda que os 
benefícios da atividade física durante a gravidez superam os custos (51% concordam 
fortemente, 22% concordam) e que a atividade física é viável (27% fortemente concordam, 41% 
concordam), aceitável (36% concorda totalmente, 45% concorda) e eqüitativo (62% concorda 
totalmente, 21% concorda) para as mulheres grávidas. Os resultados da pesquisa apoiaram 
fortes recomendações em favor da atividade física pré-natal.


A atividade física durante o primeiro trimestre não aumentou as chances de aborto 
espontâneo ou de anomalias congênitas. De maneira importante, também havia evidências 
sugerindo que não praticar atividade física desde o primeiro trimestre aumentava as chances de 
complicações na gravidez (ou seja, diabetes mellitus gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão 
gestacional, ganho excessivo de peso gestacional e gravidade dos sintomas depressivos). 
Como tal, é de opinião do Painel de Consenso das Diretrizes que a atividade física deve ser 
encorajada durante a gravidez. 

Em relação às análises a priori dos subgrupos, as evidências apoiaram as recomendações a 
favor da atividade física durante a gravidez entre os subgrupos, e os resultados da pesquisa 
indicaram que uma grande proporção de mulheres e partes interessadas concordou que os 
benefícios da atividade física superavam os custos, e que atividade era viável, aceitável e 
eqüitativa. O Painel de Consenso das Diretrizes fez uma forte recomendação para mulheres 
anteriormente inativas com base em dados de qualidade moderada e nos resultados das 
pesquisas. Essa foi uma recomendação forte porque, apesar das evidências de baixa qualidade 
que apóiam a atividade física durante a gravidez para mulheres classificadas como com 
sobrepeso ou obesas, havia evidências de ensaios clínicos randomizados demonstrando uma 
melhora no ganho de peso gestacional e taxa glicose no sangue. A recomendação para 
mulheres com diabetes mellitus gestacional foi fraca, porque a qualidade da evidência era baixa 
e o benefício líquido entre as mulheres fisicamente ativas e as que não eram ativas eram 
pequenas. Não foram identificados estudos examinando exclusivamente mulheres com 35 anos 
ou mais; portanto, nenhuma recomendação para este subgrupo foi fornecida.



QUAL ATIVIDADE FÍSICA É RECOMENDADA DURANTE A GRAVIDEZ? 

RECOMENDAÇÃO 2 
Mulheres grávidas devem acumular pelo menos 150 minutos de atividade física de 
intensidade moderada a cada semana, para obter reduções clinicamente significativas 
nas complicações relacionadas à gestação. Recomendação forte, evidência de qualidade 
moderada. 

RECOMENDAÇÃO 3 
A atividade física deve ser realizara durante, no mínimo, 3 dias por semana, no entanto, 
ser ativa todos os dias é incentivado. Recomendação forte, evidência de qualidade 
moderada. 

RECOMENDAÇÃO 4 
As mulheres grávidas devem incorporar uma variedade de atividades aeróbicas e de 
treinamento de resistência para obter maiores benefícios. Adicionar yoga ou alongamento 
suave também pode ser benéfico. Recomendação forte, evidência de alta qualidade. 

RECOMENDAÇÃO 5 
O programa de fortalecimento específico para o assoalho pélvico (PFEAP) deve ser 
realizado diariamente, para reduzir as chances de incontinência urinária. Recomenda-se a 
instrução de técnica adequada para obter melhores benefícios. Recomendação fraca, 
evidência de  baixa qualidade.


RECOMENDAÇÃO 6 
Mulheres grávidas que sofrem tontura, náusea ou se sentem mal quando se exercitam de 
costas, devem modificar a posição do exercício para evitar a posição supina. 
Recomendação fraca, evidência de qualidade muito baixa.


Os resultados das revisões sistemáticas identificaram que, em comparação com nenhuma 
atividade física, acumular pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada 
por três ou mais dias por semana estava associado a reduções clinicamente significativas nas 
chances de desenvolver diabetes mellitus gestacional, pré-eclâmpsia e hipertensão 
gestacional. Acumular mais atividade física (frequência, duração ou volume) ao longo da 
semana esteve associado a maiores benefícios; no entanto, a atividade física abaixo das 
recomendações também incorreu em alguns benefícios. 


Os resultados das revisões sistemáticas também demonstraram que a combinação de exercício 
aeróbico e treinamento de resistência durante a gravidez foi mais eficaz para melhorar os 
resultados de saúde do que intervenções focadas apenas no exercício aeróbico.


Identificamos ainda uma relação dose-resposta entre intensidades crescentes de atividade 
física e diminuição chances de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão gestacional e 
redução de sintomas depressivos e glicose circulante no sangue materno. É importante 
observar que, para muitos desfechos, a atividade física de menor intensidade também traz 
benefícios. Portanto, as mulheres grávidas devem ser incentivadas a serem fisicamente 
ativas, mesmo que não possam atender a essas recomendações. No entanto, não foram 
identificadas evidências sobre a segurança ou benefício adicional do exercício em níveis 
significativamente acima das recomendações. Dessa forma, o Painel de Consenso das 
Diretrizes recomenda atividades físicas de alta intensidade apenas em um ambiente 
monitorado. Atividade física de intensidade moderada é recomendada durante a gravidez.



FREQUÊNCIA CARDÍACA 

A frequência cardíaca materna é uma medida da intensidade da atividade física. A Tabela 3 
apresenta as zonas-alvo da frequência cardíaca específicas da gravidez durante a atividade 
física. Outras medidas de intensidade da atividade física incluem o 'teste de conversação'. 
Como o termo "teste de conversação" implica, a mulher está em uma intensidade confortável 
se for capaz de manter uma conversa durante a atividade física e deve reduzir a intensidade se 
isso não for possível.


O Painel de Consenso das Diretrizes desenvolveu recomendações sobre dois tipos específicos 
de atividade física: PFEAP e exercício supino. O PFEAP é recomendado para evitar a 
incontinência urinária, mesmo que não tenha sido classificado como um resultado "crítico" e 
tenha sido baseado em evidências de baixa qualidade. 


O PFEAP pré-natal está associado a uma redução de 50% no pré-natal e de 35% na 
incontinência urinária pós-natal, que o Painel de Consenso das Diretrizes julgou justificar uma 
recomendação fraca. O Painel de Consenso das Diretrizes recomendou instruções sobre a 
técnica adequada para obter benefícios ótimos. 


A recomendação para que as 
mulheres modifiquem sua posição de 
atividade física para evitar a posição 
supina quando se sentem mal, foi 
considerada fraca, pois a qualidade 
das evidências era muito baixa. Além 
disso, embora os danos tenham sido 
investigados, havia informações 
limitadas para informar o equilíbrio de 
benef íc ios e malef íc ios. Essa 
r e c o m e n d a ç ã o f o i b a s e a d a 
pr inc ipa lmente na opin ião de 
especialistas, resultando em uma 
recomendação fraca.


CONSIDERAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

As orientações a seguir são baseadas na opinião de especialistas do Painel de Consenso das 
Diretrizes.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
As precauções gerais de segurança para mulheres grávidas e fisicamente ativas são 
apresentadas na caixa 1. Algumas atividades esportivas apresentam riscos significativos na 
gravidez e são contraindicadas. As mulheres não devem mergulhar na gravidez, pois o feto não 
está protegido contra doenças descompressivas e embolia gasosa. Recomenda-se que as 
mulheres evitem atividades que envolvam contato físico ou risco de queda, o que pode 
aumentar o risco de trauma fetal. Essas atividades incluem, entre outras, cavalgadas, esqui 
alpino, hóquei no gelo, ginástica ou elevadores olímpicos. Recomenda-se que as mulheres 
grávidas evitem o ciclismo não estacionário, pois essa atividade pode apresentar um risco 
maior de cair devido a alterações na mecânica corporal e à capacidade de responder ao 
ambiente (por exemplo, tráfego, superfícies instáveis) à medida que a gravidez progride.

Idade Materna Intensidade Faixa de 
Frequência 
cardíaca (bpm/min)

<29 Leve 102-124

Moderado 125-146

Vigoroso 147-169

30 Leve 101-120

Moderado 121-141

Vigoroso 142-162



Como alternativa, caminhada rápida, bicicleta ergométrica, natação ou hidroginástica são 
atividades aeróbicas associadas a um menor risco de queda ou contato físico. Com a 
aclimatação apropriada, a atividade física de intensidade moderada em altitudes de 1800 a 
2500m (6000 a 8250 pés) não parece alterar significativamente o bem-estar materno ou fetal. 
No entanto, as mulheres devem ter cuidado ao caminhar em um local onde eles podem cair. 
Também é importante que as mulheres permaneçam hidratadas e evitem atividades físicas 
vigorosas com calor excessivo, especialmente com alta umidade, para evitar a desidratação 
(por exemplo, hot yoga).


Durante a gravidez, algumas mulheres experimentam uma separação visível de seus músculos 
abdominais, chamada diástase dos retos abdominais. Essas mulheres são aconselhadas a 
procurar aconselhamento fisioterapêutico e evitar exercícios de fortalecimento abdominal (por 
exemplo, abdominais), pois isso pode piorar a condição, aumentando a probabilidade de 
necessidade de reparo pós-parto. No entanto, o exercício aeróbico contínuo, como caminhar, 
está associado a uma menor chance de desenvolver diástase. 


Embora tenha havido menos pesquisas sobre exercícios resistidos do que exercícios aeróbicos 
na gravidez, as evidências disponíveis sobre o exercício resistido na gravidez não identificaram 
impactos adversos para a gestante, para o feto ou recém-nascido. Portanto, o treinamento de 
resistência que segue as considerações de segurança na caixa 1 é incentivado. Além disso, 
nossas análises sistemáticas identificaram que as intervenções "mistas" que combinam 
atividades aeróbicas e de treinamento de resistência demonstraram melhorias maiores nos 
resultados da gravidez do que apenas a atividade aeróbica. Mulheres que experimentam 
tonturas com manobra excessiva de Valsalva (pressionando enquanto prendem a respiração) ao 
se exercitar devem evitar a retenção de ar.

Mulheres que consideram competição atlética ou se exercitam significativamente acima das 
diretrizes recomendadas devem conversar com seu médico obstetra para esclarecer os riscos e 
fazer modificações, se necessário. Recomenda-se que atletas de elite que continuem treinando 
durante a gravidez procurem a supervisão de um profissional de cuidados obstétricos com 
conhecimento do impacto da atividade física de intensidade vigorosa nos resultados maternos, 
fetais e neonatais. 

Finalmente, sugere-se que um período de aquecimento e resfriamento seja incluído em 
qualquer regime de atividade física. A frouxidão ligamentar durante a gravidez, devido ao 
aumento dos níveis hormonais, podem impactar na amplitude de movimento, aumentando 
assim o risco de lesão.

Todas as mulheres devem interromper as atividades e procurar atendimento médico se sentirem 
algum dos sintomas identificados na caixa 2.


Mulheres que realizam competições atléticas (ou modalidades que incentivem competição) ou 
se exercitam significativamente acima das diretrizes recomendadas devem conversar com seu 
médico obstetra para esclarecer os riscos e fazer modificações, se necessário. 

Recomenda-se que atletas de elite que continuem treinando durante a gravidez procurem a 
supervisão de um profissional de cuidados obstétricos com conhecimento do impacto da 
atividade física de intensidade vigorosa nos resultados maternos, fetais e neonatais. 


Finalmente, sugere-se que um período de aquecimento e resfriamento seja incluído em 
qualquer regime de atividade física. Os ligamentos ficam relaxados durante a gravidez devido 
ao aumento dos níveis hormonais e podem impactar na amplitude de movimento, aumentando 
assim o risco de lesão.

Todas as mulheres devem interromper as atividades e procurar atendimento médico se sentirem 
algum dos sintomas identificados na caixa 2.




COMO COMEÇAR A SER ATIVA DURANTE A GRAVIDEZ? 

As mulheres anteriormente inativas são incentivadas a iniciar a atividade física na gravidez, mas 
podem precisar começar gradualmente, em menor intensidade e aumentar a duração e a 
intensidade à medida que a gravidez avança.

É importante notar que, quando foram identificadas relações dose-resposta entre atividade 
física e resultados da gravidez, mais atividade física (frequência, intensidade, duração e volume) 
foi associada a maiores benefícios à saúde. No entanto, um limite superior não foi estabelecido.


Pode ser difícil para algumas mulheres seguir estas diretrizes sem apoio ou aconselhamento 
adicional. Profissionais de cuidados obstétricos e profissionais de exercícios devem considerar 
cuidadosamente os custos potenciais e as barreiras percebidas à atividade física pré-natal para 
facilitar a participação. 


Essas Diretrizes podem ser apropriadas para mulheres com deficiência ou condição médica; no 
entanto, um profissional de cuidados obstétricos deve ser consultado para obter orientações 
adicionais. 


Embora a maioria da base de evidências dessas recomendações tenha usado exercícios 
supervisionados, a atividade física durante a gravidez não precisa ser realizada em um ambiente 
supervisionado ou com qualquer equipamento específico. Para aqueles com barreiras 
financeiras ou outras à participação em exercícios organizados, atividades simples como 
caminhar podem trazer benefícios positivos.


Outros hábitos de vida saudáveis durante a gravidez além da atividade física são altamente 
encorajados outros componentes de um estilo de vida saudável, incluindo nutrição e sono 
adequados, bem como a abstenção de fumar, álcool, maconha e drogas ilícitas.


RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PROFISSIONAIS PRESCRITORES DE 
EXERCÍCIOS E A MULHERES GESTANTES 

O Exame Médico de Prontidão de Atividade Física para Gravidez (PARmed-X para Gravidez) foi 
desenvolvido pelo CSEP e endossado pelo SOGC e Health Canada (e disponível no site do 
CSEP em www.csep.ca/forms.asp) como auxílio para profissionais médicos identificarem 
contra-indicações para mulheres grávidas antes de participarem de atividade física.


PORTANTO… 
A Diretriz Canadense de Atividade Física para toda a gravidez de 2019 representa uma 
mudança fundamental em nossa visão da atividade física pré-natal de um comportamento 
recomendado para melhorar a qualidade de vida, para uma prescrição específica de atividade 
física para reduzir as complicações da gravidez e otimizar a saúde ao longo da vida útil de duas 
gerações . É essencial que essas Diretrizes sejam implementadas na prática clínica para obter 
benefícios significativos e potencialmente ao longo da vida para a mãe e a criança.




CRÍTICAS IMPORTANTES

Aborto Hemorragia 

Natimorto Ganho de peso gestacional inadequado

Morte neonatal Ganho total de peso gestacional

Parto prematuro Complicações no parto (como 
necessidade de instrumentação)

Diabetes Mellitus gestacional Deficiências ou má formações

Pré-eclâmpsia Dor lombar

Hipertensão Gestacional Dor pélvica

Cesariana Incontinência (durante ou após a 
gestação)

Saúde mental materna (depressão ou 
ansiedade durante ou após a gravidez)

Indução do trabalho de parto


Ganho de peso excessivo durante a 
gestação

Resultados maternos à longo prazo 
(osteoporose, hipertensão…)

Manutenção do sobrepeso no pós-parto Resultados adversos 
(musculoesqueléticos, trauma, fagida, 
hipoglicemia, desidratação)

Tolerância à glicose Idade gestacional ao nascimento

Ruptura de membranas pré-termo Peso ao nascer

Diástase dos retos abdominais Composição corporal do recém-nascido

Respostas fetais à fadiga (FC, fluxo 
sanguíneo uterino/umbilical)

Complicações no nascimento (distócia do 
ombro, são do plexo braquial, APGAR 
baixo, necessidade de internação na UTI, 
acidose metabólica

Baixo peso ao nascer (PIG) Hiperbilirrubinemia

Restrição do crescimento intrauterino Marcos do desenvolvimento infantil 
(habilidades cognitivas, motoras e 
psicossociais)

Peso excessivo ao nascer (GIG)

Hipoglicemia neonatal

Resultados à longo prazo para o bebê: 
obesidade, doenças cardiovasculares e 
metabólicas

RESULTADOS CRÍTICOS E IMPORTANTES SELECIONADOS PELO CONSENSO | Tabela 1



ABSOLUTAS RELATIVAS

Ruptura de Membranas ou TP prematuro Perda gestacional recorrente

Sangramento vaginal persistente e 
inexplicado

História de parto prematuro espontâneo

Placenta prévia após 28 semanas de 
gestação

Hipertensão gestacional

Pré-eclampsia Anemia assintomática

Colo do útero não ideal Desnutrição

Restrição de crescimento intrauterino Distúrbio alimentar

Gravidez múltipla de alta ordem 
( trigêmeos ou mais)

Gravidez gemelar após 28ªsemana

Diabetes tipo I não controlada ou doença 
tireoidiana não controlada

Doença cardiovascular ou respiratória 
leve/moderada

Outros distúrbios cardiovasculares, 
respiratórios ou sistêmicos graves

Outras condições médicas significativas

CONTRA-INDICAÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS | TABELA 2

 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADE FÍSICA PRÉ-NATAL | CAIXA 1

Evite atividades físicas com calor excessivo, especialmente com alta umidade.

Evite atividades que envolvam contato físico ou risco de queda.

Evite mergulho.

As mulheres das terras baixas (vivendo abaixo de 2500 m) devem evitar atividades físicas em 
grandes altitudes (> 2500 m). Aqueles que consideram a atividade física acima dessas 
altitudes devem procurar a supervisão de um profissional de cuidados obstétricos com 
conhecimento do impacto da alta altitude nos resultados maternos e fetais.

 Aqueles que consideram competição atlética ou exercitam-se significativamente acima das 
diretrizes recomendadas devem procurar a supervisão de um profissional de cuidados 
obstétricos com conhecimento do impacto da atividade física de alta intensidade nos 
resultados maternos e fetais.

Manter nutrição e hidratação adequadas - beba água antes, durante e após a atividade física.

Conheça os motivos para interromper a atividade física e consulte imediatamente um 
profissional de saúde qualificado, caso ocorra (consulte a Caixa 2).

RAZÕES PARA INTERROMPER A ATIVIDADE FÍSICA E CONSULTAR UM MÉDICO | CAIXA 2 
 Falta de ar excessiva e persistente que não resolve em repouso

Dor intensa no peito

Contrações uterinas regulares e dolorosas

Sangramento vaginal

Perda persistente de líquido da vagina, indicando ruptura de


as membranas 

Tonturas ou desmaios persistentes que não resolvem o repouso.



Atenção: Esse material é de uso exclusivo do assinante do Resenha Saúde Perineal, 
por favor, respeite e valorize o trabalho e tempo dedicados ao processo por parte do 
tradutor. Desta forma, não dissemine. 

Cordialmente, Joana. 

Acesse também:  www.saudeperineal.com.br     
Instagram: @saudeperineal 

Lembre-se, a assinatura é mensal. Garanta a sua vaga para os próximos meses.
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