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Muitos desconfortos, comuns na gravidez, incluindo à tendência à formação de
varizes, as dores nas costas e nas articulações e músculos, podem ser aliviados com
exercícios .As mulheres podem aumentar a sua resistência, o que as ajudará enquanto
estiverem em trabalho de parto, e podem fortalecer e tonificar os músculos mais
afetados durante a gravidez: os músculos da pelve, os abdominais e os lombodorsais.
Um bom programa de exercícios pré-natais pode ainda melhorar a postura, que é
seriamente afetada pelo crescimento do útero e pela expansão do abdômen, causando
uma inclinação anterior da pelve. Os exercícios para fortalecer os músculos das
nádegas, costas, ombros e barriga podem ajudar a manter o corpo alinhado e reduzir o
desconforto associado à má postura.
Finalmente, o exercício pré-natal pode aumentar a sensação de bem-estar, controle e
consciência do corpo. Pode ajudar a gestante a se sentir confortável com o seu corpo à
medida que o bebê cresce em seu útero.
A gravidez é distinguida por uma variedade de ajustes fisiológicos e endócrinos
dirigidos para a criação de um bom ambiente para o feto. Muitos sistemas orgânicos da
gestante, bem como sua personalidade são intimamente envolvidos neste complexo
processo.
A yoga é uma atividade cada vez mais popular durante a gestação. Apesar de
existirem muitas semelhanças entre algumas posições do yoga e os exercícios usados
em outras modalidades esportivas, a ênfase colocada no estiramento e mobilidade pode
não ser apropriada para todas as mulheres. É imprudente que profissionais de saúde
incorporem aspectos desse avanço fisiologicamente diferente a suas aulas sem
treinamento adequado em yoga. As mulheres que expressam interesse nessa forma de
exercício devem ser encaminhadas à professores treinados.
A estrutura da aula é semelhante a da aula normal, com as seguintes observações:

•

Antes de 120 dias, a gestante pode fazer Kundaline Yoga normalmente,
exceto casos de mulheres que tiveram um aborto natural anteriormente.
No entanto, não se faz respiração de fogo, posições invertidas ou posturas
pesadas.

Gestantes

devem

ser

tratadas

com

muito

cuidado,

principalmente se é o 1º filho, pois aí não se tem a experiência de como é
o comportamento físico daquela mulher durante a gestação.
•

Deixar os exercícios serem regulados pela intuição. Se fizer um exercício e
não se sentir bem, não fazer mais.

•

O ritmo do exercício deve ser mais lento e com respiração profunda.

•

Ao contrário de uma aula normal onde o professor dá o ritmo e os alunos
acompanham; na aula para gestantes o professor aguarda que as mesmas
determinem o ritmo.

•

A respiração é fundamental. Os exercícios respiratórios tomam a maior
parte da aula.

•

A postura de cócoras é muito importante. A gestante faz com respiração
lenta e profunda. Pode ser incluída em todas as aulas, exceto, quando
sentem o colo do útero frágil, quando se tem dilatação antes da hora e
quando se tem sangramento. A postura é importante porque ajuda na
dilatação no momento do parto.

•

A contração do períneo é extremamente importante para gestantes,
podendo ser incluída em todas as aulas. Esta contração é importante para
a mulher preservar a saúde genital e urinária, evitando a continência
urinária. Todas as mulheres devem fazer de cinqüenta a cem contrações
genitais por dia e, se a gestante ainda não faz o exercício é um bom
momento para começar. Em toda aula incluir este exercício, mas pedir que
a gestante coloque a mão sobre o abdome para perceber que a contração
não está acontecendo com a musculatura abdominal mas sim no períneo.
Quando a musculatura do períneo está fraca, faz a bexiga e os intestinos
caírem sobre o útero. Isso tira o útero do lugar, causa varizes, hemorróidas
e parto prematuro.

•

Geralmente a aula para gestantes chega a durar 2 horas, porque as
mulheres

neste

período

tem

muitas

dúvidas

que

precisam

ser

esclarecidas.
•

O professor deve passar o maior número de informações possíveis, pois
as gestantes costumam faltar muito as aulas e, a partir do sexto mês
geralmente abandona a prática. É importante que tenham conseguido

levar o maior número e esclarecimento sobre o pós parto, sobre como
tratar o bebê, etc.
A estrutura da aula sugerida é a seguinte:
•

Vários exercícios respiratórios, sendo importante incluir todo o dia a
respiração com alternância. Respirar pela a narina esquerda estimula a
narina direita, tem a ver com a energia da lua, trazendo relaxamento e a
energia feminina. Pela narina direita, estimula-se píngala, energia do sol
vitalisante. Se você está cansado, mais ainda tem atividades para fazer,
use a respiração pela a narina direita: ela lhe dará pique para chegar ao
fim de suas atividades. A alternância equilibrada, por isto é importante dar
o exercício todos os dias.

•

Contração do períneo e postura de cócoras - todos os dias.

•

A krya selecionada .

•

Relaxamento: O relaxamento é fundamental pois aprender a relaxar vai
ajudar a diminuir a dor na hora do parto. Depois do 5º mês, a gestante não
deve relaxar-se de costas. A posição lateral, com o apoio de almofadas é a
mais indicada e confortável.

•

Meditação.

•

Verificar como a prática do Yoga auxilia, durante o período de gestação.

•

Quantificar as melhoras relatadas pelas gestantes que praticavam Yoga,

Objetivos

durante o período de gestação.
Metodologia
Fizeram parte destas avaliações 30 gestantes, nos mais diversos períodos da
gestação, (foto 1 e 2), com idades entre 21 e 40 anos, que praticavam Yoga com
variações de 1 mês a 6 anos.

Exercício de Yoga

Todas concordaram em participar voluntariamente dos trabalhos, relatando, através
de perguntas dirigidas quais as melhoras observadas com a prática da yoga durante
este período.
Avaliamos, também, através da escala de classificação de esforço subjetivo de Borg,
1982 (Tabela 1).
Este trabalho foi realizado em academias de Ribeirão Preto e de Jaboticabal.
Tabela 1: Escala de Classificação de Esforço Subjetivo de Borg, 1982.

Resultados
Quando analisamos os questionários percebemos que todas as voluntários
classificaram a prática da atividade física, dentro da escala de classificação do esforço
subjetivo de Borg como sendo nível 4.
O gráfico abaixo mostra as melhoras apresentadas com a prática da Yoga, durante este
período.

Gráfico 1: Benefícios relatados pelas voluntárias após a prática do exercício de Yoga.

Escala:

A prática da Yoga ainda é vista como algo distante da Educação Física, mas não é.
As disciplinas orientais, comoTai Chi Chuan, Pilates, Yoga, Chi Ball, são práticas de
atividades físicas cada vez mais próximas da realidade da população, chegando as
academias como diferentes nomes: power Yoga ou Body Balance, por exemplo.
A atividade física para gestantes é vista, principalmente, por médicos e fisioteraeutas,
como "hidroginástica". Sim, a hidroginástica é um recurso para a gestante que gosta da
água ou no período de calor intenso, mas é necessário mostrar todos os seus prós e
contras, que a prática da Yoga não tem.
A aula de Yoga só traz benefícios dentro e fora da sala de aula. Os fatores
extrínsecos

podem

ser

controlados,

aconchegante para a gestante.

mantendo-se

um

ambiente

agradável

e

A Yoga deveria começar a ser vista com outros olhos, por todos os profissionais da
área da saúde.

Conclusões
Depois da realização deste trabalho, podemos concluir que:
•

As gestantes consideram que a atividade, quando realizada com
intensidade de leve a moderada já se apresenta cansativa para as
mesmas. Esta situação é extremamente relatada por outros autores que
estudam a atividade física no período de gestação.

•

As melhoras de maior importância, relatadas pelas voluntárias foram
quanto a melhora do fortalecimento muscular, a tranquilidade e a melhora
na resistência física.

•

Algumas gestantes, que já tinham outros filhos, relataram que a gestação
foi bastante diferente, quando comparado a outra.

•

Para as gestantes que já realizavam a Yoga antes do outra gestação as
mesmas relataram que voltaram ao peso ideal rapidamente e que puderam
voltar as atividades de Yoga também rapidamente após o parto, sempre
com a orientação e liberação médica.

•

A centralização mente e corpo é completa, fazendo com que a mulher
possa viver a sua gestação física e mentalmente perfeita, apenas
esperando este novo ser que virá.
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