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Resumo
Diante ao grande anseio das gestantes em se obter uma gravidez tranquila
e segura, considerando que o período gestacional ocasiona alterações
fisiológicas, físicas e psicológicas, uma das alterações físicas mais apontadas
é com relação à mudança do centro de gravidade, que atinge diretamente a
postura, resultando em lombalgia. Abordamos neste estudo a importância da
gestante manter-se fisicamente ativa para que os incômodos provenientes da
gravidez sejam reduzidos. Portanto, o objetivo deste artigo foi compreender os
efeitos da prática de atividades físicas durante a gravidez, focando na gestante e
no desenvolvimento fetal. Por ser um artigo de revisão bibliográfica optamos em
buscar artigos científicos publicados nos últimos 20 anos nas bases de dados:
Google Acadêmico, Medline, Scielo, Lilacs e Bireme, em português e inglês.
Fizemos uso de livros da biblioteca da Faculdade de Americana (FAM) e acervo
particular. Para a escolha dos livros e artigos utilizamos os itens descritores:
Gestantes, Exercícios Físicos, Atividades Físicas e Gravidez.Com a pesquisa
pudemos perceber que a atividade física traz benefícios tanto para a gestante
quanto para o bebê, os principais são: melhora da circulação, fortalecimento na
musculatura das pernas e costas, menor hospitalização, menor risco de parto
prematuro, manutenção da forma física, melhora da autoestima e bem-estar.
Entretanto, alguns riscos devem ser considerados, como: risco de aborto nos três
primeiros meses, hipóxia, lesão musculoesquelética e trauma abdominal. Diante
estudos, constatamos que a prática de atividade física deve ser incentivada e
pode ser muito benéfica para a grávida, desde que seja acompanhada por um
profissional.
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