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Alterações endócrinas na Gestação  

A gonadotropina coriônica humana (HCG) é o primeiro 
hormônio-chave da gravidez, pode ser detectada no plasma 
e na urina maternos, dentro de 9 dias após a concepção.  

 

Tem a função de preservar a função do corpo lúteo, 
também estimula a secreção ovariana de progesterona e 
dos estrogênios. 

 



Alterações endócrinas na Gestação  
A progesterona é o hormônio mais diretamente envolvido com o 
estabelecimento e a manutenção do feto no útero. Funções principais:  

• manter o revestimento tecidual do útero disponibilizando nutrientes 
para o feto 

•  inibir as contrações uterinas para impedir a expulsão prematura do 
feto.  

• Completa a ação sobre as mamas 

• Reajusta centro de apetite e saciedade 

A placenta começa a sintetizar progesterona com cerca de 6 semanas de 
gestação e, com 12 semanas, produz quantidade suficiente desse 
hormônio.  



Alterações endócrinas na Gestação  
 

Estrogênios: 

•  estimulam o crescimento contínuo do miométrio 
uterino e preparam o útero para o trabalho de parto,  

• estimulam o crescimento adicional do sistema ductal da 
mama,  

• aumenta os depósitos de gordura;  

• acarreta relaxamento e amolecimento dos ligamentos 
pélvicos da mãe, prepara também os receptores 
primários para a relaxina, permitindo melhor 
acomodação do útero em expansão.  

• No feto, algumas de suas funções consistem na 
proliferação de células e diferenciação dos órgãos.  

 



Alterações endócrinas na Gestação  
• Somatotropina coriônica humana ou lactogênio placentário secretado pela placenta  

• atua no desenvolvimento das mamas  

• promove o crescimento fetal.  

• tem efeitos sobre o metabolismo da glicose e das gorduras da mãe, ao invés de sobre o feto. 
Diminui a utilização de glicose pela mãe, e, portanto, a torna mais disponível, e em maior 
quantidade para o feto. Ao mesmo tempo promove uma mobilização aumentada de ácidos 
graxos dos tecidos adiposos da mãe, de modo que possa usar essa gordura para sua própria 
energia, em lugar da glicose. Com isso aumenta as reservas maternas de gordura.  

• é de fundamental importância para assegurar uma nutrição adequada para o feto. 

 



Alterações endócrinas na Gestação  
 

• Prolactina – hormônio essencial para a expressão dos efeitos na mama  do estrogênio e da 
progesterona e estimula o aparelho lactogênico.  

• É produzida em maior quantidade durante na gravidez, mas também no pós-parto devido a 
pressões psicológicas e físicas ou medicações.  

• De acordo com sua função essencial na lactação, sua secreção aumenta uniformemente 
durante a gravidez atingindo 20 vezes os níveis plasmáticos habituais.  

• Funções: induzir e manter a lactação. 

Durante o parto há uma queda deste hormônio e logo após o parto há um aumento imediato. 

 Os níveis de prolactina podem manter-se elevados enquanto houver sucção da criança.  

Quando o mamilo é estimulado a prolactina é libertada e inicia-se a produção de leite.  



Alterações endócrinas na Gestação  
• Relaxina é secretada pelo corpo lúteo e suprime as contrações do miométrio.  

• Juntamente com estrógeno e progesterona, é a principal responsável pelo aumento 
generalizado na mobilidade das articulações e, consequentemente, pela hiperextensão das 
estruturas, promovendo alterações no tecido conjuntivo de músculos e ligamentos, 
aumentando a amplitude de movimento nas articulações (preparando a pelve para o parto).  

• Esse aumento de amplitude pode facilitar a ocorrência de torções do tornozelo nas gestantes. 
As articulações da região pélvica (sacroilíaca, sacrococcígea e pubiana) também ficam com a 
mobilidade aumentada durante a gestação, e muitas vezes a mãe sente esse alargamento. 



Alterações Cardiovasculares na gestação  

» Aumento do Débito Cardíaco – em torno de 40%  

» Aumento do Volume sanguíneo – entre 40 e 50%  

» Aumento do Volume Sistólico – em torno de 30%   

» Aumento do retorno venoso e da capacidade aórtica  

» Aumento da FC – entre 15 e 20 bpm 

» Aumento das células vermelhas – em torno de 20% 

» Diminuição da resistência vascular periférica - com tendência a diminuir a PAS e PAD   

O aumento da volemia induz adaptações morfológicas do coração e grandes vasos. O 
miocárdio sofre hipertrofia e aumento da contratilidade. Com a progressiva elevação do 
diafragma pelo crescimento do útero, o coração torna-se mais horizontalizado. 

Todo o sistema vascular aumenta a sua capacitância devido a alterações estruturais nas 
paredes dos vasos (maior extensibilidade devido as mudanças no colágeno induzidas 
pelas alterações hormonais).  



• O DC torna-se muito sensível à alteração postural. D 

• Por isso, nas mudanças posturais, vários exercícios deverão ser modificados ao longo da 
gestação. Na posição supina, esta sensibilidade aumenta ao longo da gravidez, visto que o 
útero comprime a veia cava inferior, diminuindo o retorno venoso. Esta informação é de 
extrema importância para a prescrição de exercícios, pois muitos exercícios são realizados 
nessa postura. 

• Durante o terceiro trimestre, o débito cardíaco apresenta valores mais baixos e há aumento 
da possibilidade de hipotensão.  

• Por isso deve-se tomar cuidado com mudanças bruscas de plano  

Ou muito tempo na posição em pé!   

 

Alterações Cardiovasculares na gestação  



. 

• O volume sanguíneo é aumentado de 40 a 50% durante o exercício, no entanto exercícios 
muito intensos ou prolongados podem reduzir o fluxo sanguíneo uteroplacentário pelo 
sangue ser desviado para os músculos ativos, podendo levar à hipóxia fetal.  

• No entanto, ocorre um mecanismo secundário compensatório à hemoconcentração e ao 
aumento da extração de O2 pelo endométrio. 

• Gestantes saudáveis podem acomodar demandas as fisiológicas do exercício materno com o 
crescimento fetal através dos mecanismos compensatórios que aumentam a extração de O2 e 
a redistribuição do fluxo sanguíneo, que, por sua vez, serve para manter a oxigenação fetal 
relativamente constante. 

• Por isso, a gestação não é um período para melhoras 

 significativas de condicionamento cardiovascular.  

• Deve-se manter o condicionamento que elas já possuíam 

 

 

Alterações Cardiovasculares na gestação  



Alterações respiratórias na gestação 

» ↑ no diâmetro transverso do tórax;  

» ↓ da capacidade pulmonar total - em torno de 4 a 5%;  

» Elevação do músculo diafragma;  

» ↑ da ventilação pulmonar por minuto - em torno de 50%; 

 » ↑ do volume corrente - em torno de 35 a 50%; 

 » ↑ da sensibilidade respiratória ao CO2;  

» ↓ do volume residual, da capacidade residual funcional e o volume de reserva expiratória – 
aproximadamente 20%;  

» ↑ do espaço morto devido ao relaxamento da musculatura das vias aéreas; 

 » ↑ progressivo do consumo de oxigênio – entre 15 e 20%. 

 



Alterações do sistema músculo-esquelético 

•  O útero (órgão pélvico) com 12 semanas torna-se um órgão 
abdominal;  

• Aumento da lordose lombar; 
• Aumento da base (apoio entre pés);  
• Rotação da pelve sobre o fêmur; 
•  Andar gingado;  
• Posicionamento anteriorizado da cabeça para compensar o 

alinhamento do ombro; 
•  Alongamento do músculo reto abdominal;  
• Ombros – projetam-se para frente juntamente com uma 

abdução escapular e rotação interna dos membros superiores; 
•  Peso do corpo transfere-se para os calcanhares. 

 



• Todos os ligamentos se tornam mais frouxos durante a gravidez, particularmente os pélvicos. 
Essas alterações devem-se à ação do hormônio relaxina.  

• ↓ da rigidez das articulações sacro-ilíacas, sacrococcígeas e sínfise púbica permite 
movimentos de báscula durante o parto. 

• O aumento na amplitude de movimento na cintura pélvica precisa alterar fazendo a 
adaptação para o parto.  

• Com a evolução da gravidez o reto abdominal precisa ser alongado para o constante aumento 
do tamanho do bebê. Ele se alonga até 115% e alarga-se, gerando um afastamento da linha 
alba, principalmente durante  3º trimestre:  

• Com essas alterações a força completa do músculo para flexão está prejudicada, 
permanecendo até 24 semanas pós-parto. 

Alterações do sistema musculo esquelético 



Diástase  



Alterações metabólicas 
1ª  fase – nos dois-terços iniciais da gestação ocorre o crescimento fetal mínimo, aumento do apetite e a conservação de 
nutrientes exógenos quando a mãe se alimenta. O resultado é o aumento do peso corporal materno, especificamente pelo 
acúmulo de gordura que ocorre logo no início da gravidez e sustenta a acelerada atividade lipolítica no tecido adiposo. Sem esse 
aumento de energia ingerida, há queda de gordura corporal materna.  

O acúmulo de gordura corporal é uma notável característica da gestação em mulheres e animais. 

 2ª  fase – no terço final da gestação ocorre um intenso anabolismo fetal, sustentado pela transferência de nutrientes a partir 
circulação materna.  

O ganho excessivo de peso durante a gestação tem sido associado ao desenvolvimento da hipertensão e diabetes gestacional 
(DMG), gerando riscos para a mãe e feto. 

A incidência de DMG em gestantes obesas é três vezes maior que na população geral.  

No período gestacional as mulheres, mesmo com peso adequado, apresentam fisiologicamente aumento da resistência à 
insulina. Nas grávidas obesas essa característica fisiológica ocorre de forma exacerbada, favorecendo o desenvolvimento de 
DMG.  

A prevalência de Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) pré-gestacional também é maior nessa população.  

Assim, recomenda- se o rastreamento de diabetes nas gestantes obesas já no primeiro trimestre através glicemia de jejum, com 
o objetivo de detectar pacientes previamente diabéticas não diagnosticadas. Mulheres obesas com antecedente de DMG têm um 
risco duas vezes maior de desenvolver DM2 no futuro, quando comparadas às magras com o mesmo antecedente. 

 



Contra indicações relativas a realização do exercício  

• Obesidade morbida; 

• Baixo peso extremo (IMC<12);  

• Sedentarismo ; 

•  História de 3 ou + abortos espontâneos;   

•  Trabalho de parto prematuro;   

•  Limitação ortopédica;  

• Bronquite crônica;  

• Hipertensão não controla;  

• Anemia Severa;   

•  Hipertiroidismo não controlado;   

•  Diabetes tipo 1 não controlada;  

•  Arritmias cardíacas;  

• Crescimento intra-uterino retardado. 

 



Sinais de advertência para se interromper os exercícios 

» Contrações uterinas;   

» Hemorragia vaginal;  

» Vazamento de líquido amniótico;   

» Vertigens, fraqueza muscular;   

» Dispnéia anterior ao esforço;  

 » Dor peitoral;   

» Dor na perna ou inchaço;  

 » Diminuição dos movimentos fetais. 



Riscos maternos do exercício inadequado 

• Complicações cardiovasculares 

•  Hipoglicemia  

• Ameaça de aborto e trabalho de parto prematuro  

• Lesões músculo-esqueléticas 



Riscos para o feto do exercício inadequado 

• a. Sofrimento fetal 

•  b. Crescimento intra-uterino retardado  

• c. Má formação fetal 

•  d. Lesões fetais 

 

• As alterações induzidas pelo exercício físico que levam à preocupação incluem: a redistribuição do DC, a 
elevação na temperatura central, à alteração no meio hormonal, o tipo, a intensidade e a duração dos exercícios 
e o momento do exercício em relação à evolução da gravidez. 

• O aumento no débito cardíaco durante a gravidez significa que o aumento do fluxo sanguíneo ao músculo em 
exercício pode ocorrer sem diminuição do fluxo ao feto. 

• Isso ocorre pelo fato da temperatura corporal materna regular a temperatura do feto. Com a realização do 
exercício físico materno a temperatura corporal aumenta e esse efeito pode representar um risco ao feto. 

• No primeiro trimestre, hipertermia pode causar defeitos do tubo neural 



Cuidados  

» Piscinas aquecidas: certificar-se de que a temperatura da água não ultrapasse os 30° C;  

» Temperatura corporal após o exercício - não passe de 38° C; 

 » Escolher locais arejados, à sombra, com ventilador ou ar-condicionado;  

» Vestir roupas folgadas e apropriadas para a prática de exercícios; 

 » Não realizar exercícios contínuos de mesma intensidade com altos volumes sem pausa; 

 » Controlar a intensidade do exercício;  

» Evitar exercícios em ambientes externos ou quentes em horários muito quentes ou quando o tempo estiver muito úmido; 

 » Hidratação constante e contínua – beber água ou outros líquidos antes, durante e depois dos exercícios. A desidratação 
eleva a temperatura corporal. 

 

Essas orientações devem ser seguidas mesmo no pós- parto, especialmente no período de amamentação. 

Não realizar exercício se a gestante estiver com FEBRE. 

.  



Respostas fetais ao exercício materno  
Podem ser avaliadas através de diversos parâmetros, sendo um deles o comportamento da FC fetal frente ao esforço físico 
materno. 

As variações observadas na FC fetal são influenciadas por alguns fatores:  

» pela idade gestacional;  

» tipo do exercício;  

» intensidade do exercício;  

» duração do exercício. 

A resposta dos batimentos cardíacos fetais ao exercício materno é um aumento aproximado de 10-30 bpm.  

Estas alterações são consistentes e independentes do período gestacional e até mesmo da intensidade do exercício realizado 
pela gestante. durante gravidez saudável. 

Com intensidades leves e moderadas a FC do feto retorna aos níveis basais em aproximadamente 5 min, porém em exercícios 
de alta intensidade ou extenuante a FC fetal permanece elevada durante aproximadamente 30 min. 

O feto em seu ambiente intra-uterino, depende da eficiência das trocas placentárias para fornecer um contínuo e crescente 
suprimento de oxigênio e nutrientes para o seu desenvolvimento e metabolismo 



• Uma redução prolongada nesses suprimentos pode causar prejuízos para o feto, produzindo sofrimento 
fetal agudo (hipoxemia e/ou hipóxia), ou crônico (nutrição diminuída, baixo peso, ou crescimento intra-
uterino retardado). 

• Crianças nascidas de mães ativas apresentam maior facilidade de passagem pela pélvis, 

•  além de possuírem melhor capacidade de suportar o estresse do parto.  

• Além desta influência, observa-se melhora na vascularização e no volume placentário, o que permite 
um melhor suprimento de nutrientes para o feto assim como sua melhor oxigenação. 

• Diminui riscos de diabetes gestacional; 

 

Respostas fetais ao exercício materno  



Benefícios do exercício às gestantes  
» Auxilia e promove um melhor controle do ganho de peso corporal; 

 » Menor incremento da adiposidade; 

 » Diminui o risco de pré-eclampsia - previne e auxilia no controle de hipertensão gestacional; 

 » Previne e auxilia no controle de DMG, diminuindo o risco de desenvolver; 

 » Melhora a postura e da força muscular para manter uma postura mais adequada; 

 » Previne e diminui a dor lombar; 

 » Mantém ou melhora a aptidão física;  

» Melhor auto-imagem, menos ansiedade e estresse e auxilia na prevenção e no tratamento da depressão pós- 
parto;  

» Facilita a recuperação no pós-parto. 

Durante a gravidez há a diminuição do nível de aptidão física devido a diminuição da atividade diária que a 
mulher faz.  

No entanto, no sentido contrário a essa realidade, os estudos têm observado que mulheres que participam de 
programa de exercícios durante a gravidez relatam a melhora desta aptidão mesmo que sedentárias 
anteriormente.  

Portanto a resposta é manutenção ou melhora da aptidão física. 



Recomendações para prescrição de exercícios  
 

» manter o exercício em frequência cardíaca até 140 bpm;  

» atividades extenuantes não devem ser mantidas por mais de 15 minutos; 

 » frequência semanal de pelo menos 3 vezes por semana;  

» não realizar exercícios na posição supina após o 4º mês - o peso do feto 
comprime a aorta e a veia cava inferior contra a coluna lombar na posição 
deitada, levando a diminuição do débito cardíaco (pode causar vertigens e até 
inconsciência); 

 » evitar manobra de Valsalva; 

» utilizar a percepção subjetiva do esforço – a percepção do esforço permanece 
estável durante a gravidez - utilizar a escala de 12 a 14 é adequada para a maior 
parte das mulheres. 

 

Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, 2003 



Recomendações dos exercícios 

Alongamentos: 

Muito importantes para qualquer gestante! Proporcionam o relaxamento e o equilíbrio para grupamentos 
musculares sobrecarregados pelas mudanças posturais. 

Muitos autores enfatizam que são parte importante de um programa preventivo de dores, principalmente a 
lombar e pélvica. São recomendados para o alívio das dores e tensões nas costas, portanto a aplicação de forma 
coerente é bem vinda. 

» Devem ser lentos e suaves, evitando-se ir até o ponto máximo de resistência pelo aumento da tensão muscular; 

 » Devem ser realizados na posição sentada em cadeira ou solo, sempre priorizando a estabilidade articular, sendo 
que alguns exercícios devem ser modificados para evitar o risco de lesões; 

 » Exercícios bruscos, com a articulação sem apoio ou em flexões/extensões profundas, ou ainda exercícios que 
gerem tensão na articulação sacro-ilíaca e quadril não devem ser realizados;  

» Evitar exercícios que aumentem a sobrecarga nas costas e a chance de quedas, como exercícios que necessitem 
o apoio sobre uma perna só ou grande capacidade de equilíbrio.  



Recomendações dos exercícios 
Treinamento resistido: 

Evitar cargas exageradas; 

Intervalo de descanso entre as sérias (1 a 2 minutos)  

Cuidado com as articulações 

Evitar exercícios que aumentem a pressão intra abdominal (diástase)  

Diminuir número de séries para as menos treinadas 

 

Exercícios em decúbito dorsal não devem ser realizados na gravidez após o 4º mês; 

 

 


