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Realizar atividade física durante a gestação é

importante para manter o condicionamento físico,

massa muscular e ganho de peso controlado

durante esse período. Além de ajudar no bem-

estar!

Pergunte para a sua médica se você pode fazer.

NÃO OS REALIZE SEM ESSA LIBERAÇÃO! Mesmo

que a sua gravidez não seja de risco, espere até

passar com sua médica e perguntar. Não
coloque em risco a sua saúde ou a saúde do

bebê.
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Os exercícios te ajudarão a diminuir
alguns desconfortos relacionados

à gravidez através de:

• Diminuição do inchaço

• Melhora da circulação sanguínea

• Melhora do equilíbrio muscular

• Alívio dos desconfortos intestinais

• Diminuição das câimbras nas pernas

• Fortalecimento da musculatura
abdominal

• Melhora da imagem corporal

• Prevenção das dores na coluna

• Prevenção da diabetes gestacional

• Controle da ansiedade



EXERCÍCIOS

Esses exercícios podem ser realizados 

todos os dias



Em pé, estique os braços para cima, levando as

mãos acima da cabeça.

Conte até 10.

Sinta braços e coluna alongarem.



Ainda na posição do

exercício anterior, leve

as mãos para o lado

direito.

Conte até 10.

Sinta alongar a lateral

do corpo.

Faça a mesma coisa

para o lado esquerdo.



Em pé, apóie-se num
lugar firme (por exemplo
numa parede) e segure
um dos pés próximo ao
bumbum.

Sinta a parte da frente da
coxa alongar.

Conte até 10.

Faça com as duas
pernas.

Ainda segurando-se num
lugar firme, posicione um
pé para a frente e o
outro para trás. Dobre o
joelho da frente.

Sinta o alongamento na
“batata” da perna.

Conte até 10.

Esse exercício ajuda a
prevenir as câimbras
nessa região.



Com as mãos apoiadas (numa barra, numa

mesa firme ou mesmo na parede), fique na

ponta dos pés e desça (“imitando uma

bailarina”).

Repita esse movimento 10 vezes.

Esse exercício fortalece a “batata” da perna e

auxilia no equilíbrio corporal.



Afaste um pouco o pés,
estique os braços para
frente e desça o bumbum,
como se fosse sentar. Em
seguida, levante-se.

Repita 10 vezes.

Esse exercício ajuda no
fortalecimento dos
membros inferiores.

Em pé com as mãos na

cintura, rode o quadril: para

frente, para o lado e para
trás.

Repita esse movimento 5

vezes para um lado e 5

vezes para o outro.

Ele ajuda a relaxar a região

das costas e do quadril.



Sente-se com uma perna esticada para o lado

e a outra dobrada.

Leve a mão para o lado da perna esticada e

conte até 10.



Ajoelhe-se sobre um tapete (ou sobre a cama),

afastando os joelhos um do outro. Estique o

corpo para frente, apoiando as mãos no chão

(ou na cama). Mantenha essa posição por 20

segundos, respirando lentamente.

Esse exercício ajuda a relaxar e alongar a

coluna!



Sentada numa cadeira e com os pés apoiados

no chão, posicione uma mão sobre o peito e a

outra sobre a barriga.

Com os olhos fechados, respire lentamente e

observe qual mão se movimenta mais durante

a sua respiração.

Repita esse movimento algumas vezes e a

cada repetição tente movimentar mais a mão

que está sobre a barriga.

Esse exercício te ajudará a se sentir mais

calma e relaxada.



IMPORTANTE!

Interrompa o exercícios se você
apresentar algum desse sinais:

-dor

-sangramento

-falta de ar

-tontura

-fraqueza

-aumento do batimento do coração

-dificuldade para andar

-dor na coluna

- dor na região do quadril
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