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RESUMO

Este trabalho foi realizado através de uma revisão de lite

ratura que visou demonstrar as características assumidas pelo 

corpo da mulher durante o período gestacional. Analisou-se a hi- 

droginástica de uma forma geral, conceitos, benefícios, estrutura 

das aulas, entre outros e ainda a prática desta atividade física 

na gestante, bem como a adaptação da hídroginástica para esta 

clientela e a musculatura envolvida, especialmente os exercícios 

localizados para a musculatura do assoalho pélvico.Concluiu-se 

que a hidroginástica é uma atividade física a qual a gestante po

derá praticá-la a partir do terceiro mês de gestação até o seu 

término-A sua prática traz muitos benefícios, mas também algumas 

precauções devem ser tomadas,Finalizou~se este traballho corn al

gumas sugestões de exercícios específicos para o fortalecimento 

da muscultura do assoalho pélvico a serem utilizados nas aulas de 

hidroginástica-



1. INTRODUÇÃO

1.1 O PROBLEMA

Durante muitos anos, como nos dizem os autores MIRANDA e 
ABRANTES (1986, p.04) a visão que os povos tinham das gestantes 
era totalmente negativa, pois seria um periodo de total 
desconforto e não lhes era permitido trabalhar ou participar de 
qualquer atividade física.
Hoje em dia, pode se notar que esta visão está mais do que 
ultrapassada. As gestantes estão cada vez mais procurando 
atividades físicas alternativas para manter a boa forma e o bom 
preparo físico durante os nove meses de gestação. Uma destas 
práticas tem sido a Hidroginástica, que vem adquirindo muitas 
adeptas.
Como a Hidroginástica para gestantes está sendo um campo que 
vem crescendo a cada dia, no presente trabalho procurou-se 
demonstrar na primeira parte o que ocorre com a mulher desde da 
fecundação até as modificações ocorridas no seu organismo 
devido a gestação. Destas modificações destacam-se as 
modificações sistêmicas, onde se inclui, os sistemas cardio
vascular, respiratório, nervoso, urinário, sangüíneo e 
digestivo, aparelho locomotor, pele e fâneros; e as 
modificações genitais, a vulva, a vagina, os ovários, as mamas, 
as trompas e o útero.
Uma destas modificações, o aumento da divisão celular, que 
ocorre na musculatura, segundo GUNTHER(1978, p.106) proporciona 
dentro da cavidade abdomino-pélvica o crescimento do útero e 
dos ligamentos diretamente proporcional ao crescimento do feto. 
O crescimento da parede abdominal, a extensão do diafragma e a 
dilatação da bacia para alargar o espaço, na ocasião do parto. 
Verifica-se também na musculatura, também por GUNTHER(1978, 
p.106) o afrouxamento de tendões e ligamentos onde a medida em 
que a gravidez progride, tornam-se incapazes de agir como 
sustentadores.
Devido a isso, considera-se importante se trabalhar com 
exercícios especificamente localizados, que sejam apropriados e 
adequados para a gestante, principalmente nos músculos da
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cavidade abdomino-pélvica e assoalho pélvico. Mas para isso 
precisa-se saber quais são os exercícios para esta prática e 
isto é o que procurou-se pesquisar neste trabalho.
Uma forma destes exercícios serem trabalhados é através da 
Hidroginástica, que está enfocada na segunda parte deste 
trabalho. Nesta parte destaca-se a princípio várias 
nomenclaturas atribuídas a esta atividade física, seus 
objetivos, as propriedades físicas da água, como devem ser as 
aulas e quais as prioridades para a execução dos exercícios 
físicos e benefícios que ela pode trazer.
Já na última parte, foi feita uma junção com as outras dúas, a 
hidroginástica e a gestante. Recomendações quanto a duração, a 
intensidade, frequência e também quanto aos exercícios.em 
relação as aulas de hidroginástica para gestantes. Após a 
conclusão do trabalho, são sugeridos exercícios específicos 
para o assoalho pélvico, a serem utilizados pela gestante na 
hidroginástica.

1.2 JUSTIFICATIVA

A hidroginástica tem sido uma atividade física que aos poucos 
vem obtendo um aumento progressivo da sua prática. Muitas 
pessoas estão aderindo a esta atividade, entre elas, as 
gestantes.
A gestante, durante a prática da sua atividade física precisa, 
de uma certa forma, de cuidados especiais na aplicabilidade e 
na realização dos exercícios, devido as características e 
formas que seu corpo vai tomando. Uma das vantagens que a 
Hidroginástica apresenta é o meio na qual ela é desenvolvida. A 
água propicia: uma maior facilidade de movimentos, uma redução 
dos impactos consequentemente uma diminuição da sobrecarga nas 
articulações e também um relaxamento da musculatura facilitando 
o alongamento.
Porém, por ser uma atividade recentemente desenvolvida, os 
embasamentos teóricos existentes no Brasil em forma de pesquisa 
são poucos. Os que são encontrados, são em língua estrangeira e 
outros não possuem um embasamento científico adequado. Muito 
pouco ou quase nada foi encontrado em relação a pesquisas
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cientificas, o embasamento teórico deste trabalho é 
predominantemente proveniente do pouco referencial 
bibliográfico encontrado.
Portanto, o presente trabalho visa contribuir como um subsidio 
a mais para um embasamento teórico às pessoas interessadas na 
área, visando ampliar os conhecimentos a respeito desta 
atividade, sua aplicabilidade e clientela, especialmente com as 
gestantes.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Verificar durante o periodo gestacional, as modificações 
ocorridas no organismo da mulher à nivel sistêmico e genital.

1.3.2 Demostrar que a hidroginástica é uma atividade apropriada 
para a mulher praticar durante o período gestacional, visando 
manter uma gestação mais saudável e uma sensação de bem estar 
geral.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A Gravidez

A origem de uma gravidez, vem da concepção ou união das cé

lulas reprodutoras masculina e feminina, ou seja, o espermatozói

de e o óvulo.

Para MILLER (1976, p.196), os espermatozóides deslocam-se 

pela vagina, impelidos por movimentos da sua cauda. Os que pene

tram no útero, atingem as trompas de Falópio, e é no terço exter

no de uma das trompas que o espermatozóide contacta corn o óvulo,. 

Quando ocorre a penetração das duas células reprodutoras, o óvulo 

é designado por ovo.

0 núcleo da célula reprodutora (gameta) masculina funde-se 

com o núcleo do óvulo, formando-se urn só núcleo - o do ovo. No 

momento da fecundação ficam determinadas todas as características 

hereditárias do nascituro, quanto ao sexo, tudo depende do esper

matozóide.

Pouco depois da fecundação do óvulo, o ovo corneça a divi

dir-se (segmentação). A célula inicial divide-se primeiramente em 

duas células, que por sua vez, dão origem a quatro, e assim su

cessivamente.

GÜNTHER (1978, p.104), acrescenta que com a fecundação do 

ovo, a hipófise segrega hormônios gonadotróficos, que interrompem 

o período da menstruação e permanecem na fase de secreção nos or~ 

gaos genitais e em todo o organismo. Ao fim de cinco a sete dias, 

segundo MILLER (1976, p.197), o embrião (designação do novo ser 

desde a fase da divisão do ovo até o quarto mês da gestação) 

atinge o útero, aderindo fortemente a mucosa uterina, a qual,



complementa GÜNTHER (1978, p„104), facilita o ani nhamento do ovo 

fecundado e sua alimentação.

Ao redor do embrião, ( MILLER, 1976, p.197), essa mucosa 

forma uma prega, de modo a rodeá-lo por completo, numa espécie de 

membrana, a caduca.. 0 embrião fica assim ligado a parede uterina 

por uma bolsa protetora completamente fechada, começando a cres

cer rapidamente e por volta do vigésimo oitavo dia, já é sufi

cientemente grande (o embrião) para ser observado sem o auxílio 

de microscópio.

GÜNTHER (1978, p. 104), cita que durante o quarto mês de 

gravidei, a placenta encarrega-se do essencial, na produção sem

pre crescente do hormônio do corpo amarelo, o qual, protege a 

gravidez relaxando a musculatura do útero e não permite o desen

volvimento de novo folículo que provocaria a menstruação, e a 

placenta também produz a foliculina.

Para que a gravidez se processe, é preciso ainda que a 

quantidade de progesterona seja maior que a da foliculina. No 

quarto mês, se restabelece pela placenta um relativo equilíbrio 

ho rmona1_

Durante o primeiro trimestre, o perigo de ocorrer um aborto 

é. muito grande, porque neste período devido a um afrouxamento do 

aparelho ligarnentoso, o útero fica particularmente sensível aos 

esforços esportivos, ao calor, ao levantar objetos pesados, so

mente quando o útero ultrapassar a pequena bacia, entre o quarto 

mês, é que o perigo diminuirá.

0 período de gestação normal, por GÜNTHER (1978, p.123), 

dura em média 280 dias, algumas variações podem ocorrer em até IO 

dias a mais ou a menos. De acordo com a maturidade da criança, 

pode-se determinar se será um parto a termo, prematuro ou pós-
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termo.

2.2 Modificações Sistêmicas e Genitais no organismo da mulher du

rante o período gestacional.

A gravide>z modifica todas as funções do organismo mater

no, até a menor célula e o aumento da célula deve-se ao acúmulo 

de líquido, sal e outras substâncias (GÜNTHER, 1978,p.103 e 106).

As alterações gerais ou modificações gerais devem propor

cionar o indispensável às solicitações metabólicas, à formação do 

tecido, à constituição de reservas para a vida neonatal. As exi

gências da prenhez atingem os limites da capacidade funcional de 

muitos orgaos maternos, podendo fazer despontar, ou agravar, qua

dros patológicos pré-existentes, as modificações que a gravidez 

imprime ao aparelho genital são mais imediatas e incisivas que as 

sistêmicas (RESENDE, 1982, p.132).

2.2.1 Modificações sistêmicas

2.2.1.1 Sistema Sanguíneo

0 fluxo sangüíneo na gestante aumenta, particularmente nos 

antebraços, mãos e pés, sentindo-se quente, o que significa que o 

aumento deste fluxo na pele causa o aumento da temperatura corpo

ral da gestante. Em uma gestante, a temperatura cutânea dos dedos 

em um ambiente a 17°C, eleva-se de 22°C ao início para 34°C ao 

término (RESENDE, 1982, p..134).

Durante a gravidez o volume sanguíneo sobe em média 50%, já



nas seis primeiras semanas, rnas no final ocorre um pequeno declí- 

neo, ou aumento, isso ainda é mui to discutido. É observado também 

com muita frequência a anemia, que se dá pela falta de ferro, de

vido ao aumento das suas necessidades neste período- GÜMTMER 

(1978, p.107), acrescenta comentando que o aumento do sangue e da 

linfa, assim corno a dilatação dos vasos, significa esforço suple

mentar para o coração e para as veias. Na região pélvica, a pres

são exercida pelo aumento do úterò sobre os vasos dificulta a /
circulação da linfa e do sangue, e coloca ainda, que num útero 

grávido entre o segundo e terceiro mês, ocorre um aumento da 

quantidade de sangue' venoso de todos os vasos na região da bacia 

e das' pernas,. do refluxo para o fígado e para o coração, da. quan

tidade de líquido do tronco venoso torácico esquerdo, do vaso de 

junção para a linfa das pernas, da bacia, do abdomén, da. metade 

esquerda do tórax e da cabeça, cuja quantidade aumentou iguaimen

te -

2-.2.1.2 Sistema Respiratório

Sabe-se que o músculo responsável e principal utilizado pe

lo aparelho respiratório é o diafragma, que se localiza entre o
f

tórax e o abdomén.

Outros músculos também participam da respiração, dependendo 

do tipo - respiração torácica ou abdominal. No final da gestação 

a respiração é prejudicada porque o útero acaba se posicionando 

sob o diafragma e atrás dos músculos abdominais. Quando inspira

mos, o diafragma desce comprimindo o útero, e quando expiramos 

ele sobe, aliviando-o (MELLO, 1991 p.30).

GÜNTHER (.1.978, p. 108), acrescenta que a mulher em estado



adiantado de gravidez, a elevação do diafragma pelo útero repre

senta mais uma carga para o coração, devido ao deslocamento e in

clinação que ele sofre, corn isso, a partir do quinto rnês há menor 

capacidade respiratória, o que provoca diminuição gasosa e um au

mento da necessidade de oxigênio para a mãe e a criança»

Em relação a capacidade vital, RESENDE (1982, p.137), afir

ma que os resultados obtidos até hoje ainda são contraditórios- 0 

volume-minuto de ventilação aumenta em torno de 7 para 10 litros 

por minuto. Como o bebê depende da mãe para poder receber o 07 

oxigênio e eliminar o gás carbônico, o consumo de oxigênio ele

va-se cerca de 20% a 30% a mais.

0 volume de ar inspirado aumenta pelo crescimento no volurne 

corrente» A capacidade inspiratória aumenta também e à redução na. 

reserva expiratória. 0 volume residual está reduzido.

Com relação as modificações anatômicas, o mesmo autor 

acrescenta que as próprias gestantes notam a abertura gradual das 

últimas costelas. 0 diafragma se eleva cerca de 4cm e a angulação 

subcostal aumenta de 68° ao início e no término para 103°„ com 

respiração diafragmática em detrimento da costal.

2.2.1.3 Sistema Digestivo

Urna das queixas mais frequentes das gestantes tem sido 

quanto aos transtornos da função gastrointestinal e o aumento do 

apetite e da sede, no primeiro trimestre é frequente o apareci

mento de náuseas que pode estar relacionada ao aumento de estro- 

gênios no sangue, (RESENDE, 1982, p.141), e que na boca as gengi

vas apresentam hiperemia e edema, sangrando com facilidade, ou 

seja, chamando atenção por "gengiva.s quentes, dolorosas e san~

08
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gr antes". A causa da gengivite é devido aos hormônios femininos.. 

0 aumento de cáries das mulheres parece ser maior durante o perí

odo gestacional, com uma maior predominância do quinto ao sétimo 

mês.

Com relação ao estômago, com o aumento do fundo do útero, 

ele sofre urna rotação para a direita e deslocamento da posição 

anatômica, corn isso, o tempo de esvaziamento para substâncias ra~ 

diopacas e alimentos aumentou, o relaxamento gástrico pode justi

ficar a tendência a nausea.

Os intestinos sofrem também modificações, as alças delgadas 

são empurradas para cima e para a esquerda, enquanto o intestino 

grosso se eleva, o apêndice desvia-se para a direita.

Para QTTQ (.1934, p..13), corn a modificação do intestino o 

trabalho produzido do mesmo é mais lento e pode aparecer a prisão 

de ventre e a pressão sobre as veias da região anal pode ocasio

nar hemorróidas.

Já o fígado, de acordo com RESENDE (1982, p.142), cresce 

ligeiramente e ao final da gestação é deslocado para a direita e 

para cima. 0 trabalho do fígado aumenta e também a função biliar 

apresenta-se hipotônica, com esvaziamento retardado.

2.2.1.4 Sistema Urinário

O crescimento do útero pressiona a bexiga estreitando-a, a 

cabeça da criança também exerce pressão sobre a mesma (QTT0, 

1984, p.13).

Como o útero está em tamanho maior, como nos explica RESEN

DE (1982 , p . 136 ) , a bexiga é elevada nos dois últimos trimestres. A. 

sua parede e sua rnucosa ficam hipererniadas, isso por toda a pel-
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ve.Os ureteres e pelves renais também se di 1 atam..0 fluxo de urina 

fica retardado e isto provoca uma. maior predisposição a infecção 

urinária- As contrações uretrais, sua frequência e intensidade,, 

não diminuern. 0 fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glo- 

meruiar estão elevadas.

Segundo GÜNTHER (1978, p-115), há dilatação da pequena ba

cia acompanhada de deslocamento dos ureteres que podem ocasionar 

extases no bacinete, e o rim direito é tracionado para baixo de

vido um alargamento e deslocamento que ocorreu com o fígado. A 

irrigação sanguínea dos rins e, em decorrência, a produção de 

urina depende da amplitude do movimento respiratório do diafrag

ma, isso porque os rins estão localizados diante das extremidades 

do diafragma.A função da. bexiga acaba tendo influência também dos 

movimentos respiratórios do conjunto das víceras e da parede ab

dominal.

2.2.1.5 Sistema Nervoso

Distúrbios passageiros nas funções motoras, sensitivas ou 

mentais, como tremores, contraturas, convulsões, alterações vasi- 

motoras, etc., sao algumas manifestações que as gestantes apre

sentam atribuídos ao sistema nervoso central (S.N.C.). A proges- 

terona exerce ação depressora sobre o SNC, produzindo sonolência, 

fadiga e alentecimento motor (RESENDE,1982, p.145).

No início da gravidez, os impulsos do parassimpático, pre

valecem sobre os do simpático devido a imfluência dos hormônios, 

(GÜNTHER, 1978, p.116).

Os impulsos parassirnpát icos tern o efeito positivo de curar 

muitos tipos de enxaquecas no decorrer da gravidez, mas os vômi



tos gravídicos são de orlgern parassirnpática e na última semana de 

gravidez, dores semelhantes as ciáticas se manifestarão devido ao 

inchaço das articulações sacro iliadas, ou seja, a pressão das 

veias cheias sobre os troncos nervosos e as pertubacões estáticas 

ao nível da coluna lombar (GÜNTMER, 1978, p_116).

Mas REiSENDE (1982, p..145) comenta que os grandes integrado

res das funções orgânicas, os sistemas endócrinos e nervoso, com

portam-se de modo complexo e obscuro, e que os componentes na in

terpretação dos fenômenos divergem, pois atribuem-se papéis pre

dominantes ao sistema parassirnpático, outros ao simpático, ou a 

sua açao regional.

Como o sistema nervoso está sensível, MELLO (1991, p.,14)

nos coloca que este fato faz com que a gestante sinta medo do 

parto, devido a sua falta de conhecimento e isso acaba provocando 

tensão e consequentemente dor. Para se evitar este procedimento é 

preciso que a gestante tenha um mínimo de conhecimento sobre as 

funções biológicas e assim saiba como lidar corn as perturbações 

que aparecern.

2.2.1.6 Sistema Cardiovascular

Segundo RESENDE (1982, p.133), o coração devido a elevação 

do diafragma, por causa do aumento do volume uterino, tende a fi

car numa posição mais transversal, onde o seu ápice move-se para 

cima e para a esquerda e gira ligeiramente para a frente. 0 volu

me cardíaco aumenta cerca de 75ml, como também o sistólico.

0 rendimento cardíaco (volume-minuto) sobe 30% - 40% o que 

significa de 4,5 - 5,0 para 6,5 - 7,0 l/min em média. Isso é de



vido a frequência cardíaca que aumenta e que predomina no fim da 

gestação, e do volume sistólico, com predominância no início.

Ainda pelo mesmo autor, outro fator que se altera é a pres

são arterial. Se a gestante estiver deitada, a pressão arterial 

sistólica sofre uma queda, já a pressão arterial diastólica um 

aumento. Isso nos mostra que a pressão arterial na posição deita

da é menor do que de lado e na posição ereta, especialmente no 

final da gestação.

(3ÜNTHER (1978, p. 107), ainda acrescenta que o coração, 

neste período, trabalha proporcionalmente ao produto do rendimen

to cardíaco, pela pressão arterial (P.. A .) „ Como a P. A. acaba de

caindo, o trabalho é aumentado pelo acréscimo verificado no ren

dimento cardíaco.

2.2.1.7 Pele e Fâneros (pelos e unhas)

Em cerca de 75% das gestantes, manifestam-se áreas de hi~ 

perpigrnentação cutânea no último trimestre. A face é a região 

mais frequente e característica, mas também o nariz, a vulva, o 

períneo, as cicatrizes, a linha alva transformada ern línea nigra 

e.a auréola da mama. A cor varia do amarelo ao castanho escuro, 

(RESENDE,1982, p.144).

OTTO (1984, p.13), acrescenta que as manchas escuras que 

aparecem na face levam o nome de máscara grávida.

Outro fator que ocorre com a mulher no período gestacional 

são as estrias, que aparecem depois do 6.° mês. As estrias são 

linhas paralelas, circulares e iregulares, e estão situadas prin

cipalmente no abdômem e também podem aparecer nas mamas, região 

lombar e sacra. A distensão gradual da pele e a rotura das cama



das subjacentes do tecido subepítelial favorecem a separação dos 

feixes conjuntivos e elásticos,, provocando as estrias.

Neste período ocorre o crescimento de pêlos na face ou ern 

outras regiões. 0 crescimento dos cabelos também se acentua, po

rém, no puerpério a queda é comum, as unhas crescem mais e tor

nam-se quebradiças. Durante a prenhez a hipersecreção sebácea e 

transpiração abundante também se é observado, (RESENDE, 1982 

p.144).

2.2.1.8 Aparelho Locomotor

2,2.1.8.1 Postura

Uma das modificações nitidamente percebíveis na mulher du

rante a gestação é a postura.

Segundo RESENDE (1982,p.l32), devido ao aumento do volume 

do útero e das mamas aumentadas e dilatadas, o que faz pesar o 

tórax, ocorre um desvio do centro de gravidade para frente, onde, 

compensatoriamente o corpo todo projeta-se para trás. Para que a 

mulher possa manter o equilíbrio, projeta o ventre para frente e 

assim surge a hiperlordose da coluna lombar e consequentemente 

acaba provocando outro problernai também na coluna, na parte supe

rior, a hiperclfose.

A base de sustentação da coluna tende a aumentar devido a

isso, os pés se afastam, ou seja, a angulação dos pés com a linha

mediana aumenta ocasionando passos mais curtos e um andar "de

ganso ", "marcha aoserína

OITO (1984, p.14), acrescenta que durante a gestação, ocor

re uma diminuição da rigidez do aparelho ligamentar, a tonicidade



muscular é menor, e com isso o esforço da musculatura será maior 

e também uma maior propensão á fadiga»

Em relação a esta diminuição do aparelho ligarnentar, 

GÜNTHER (1978, p.108), comenta a mesma coisa e acrescenta que tal 

«ação se manifesta sobretudo na estática da posição do tronco, do 

assoalho pélvico, etc. Do 6.° ao 7.° mês, ocorre uma nov«a fase de 

afrouxamento do tecido, sob imfluêncla hormonal, principalmente a 

parede abdominal.

No final da gravidez, nas últimas semanas, o relaxamento 

dos músculos e dos 1 igarnentos na região abdômino-pélvica, causam 

«a descida do útero e do feto em direç«ão ao estreito superior da 

bacia.

Outra musculatura que é indispensável o seu relaxamento é a 

musculatura do «assoalho pélvico, para o período de expulsão. El«a 

deve; dilatar-se tanto no momento da expulsão da criança, que pode 

ser afastada «até a parede,da bacia, se isto não ocorrer, pode 

acontecer as rupturas e insuficiências nessa musculatura como 

proltupsos da bexiga, o útero e do reto.

2.2.1.B.2 Ossos e Articulações

No último trimestre, da gestação, 25g de cálcio são passa

dos da mãe para o sistema ósseo do feto. Muitas alterações ósseas 

«aparecerão, por insuficiência de sais de cálcio na matriz óssea 

(osteomal«acia) ou diminuição nos teores de formação proteica (os- 

teoporose) e as articulações apresentam maior mobilidade durante 

a gestaç«ão, mais notadamente «as s«acroi.1 íacas e a sínfese púbica.

0 aumento da capacid«ade pélvica é a principal alteração. Essas 

alterações ocorrem devido à ação hormonal, mais especificamente.
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dos estrogênios (RESENDE,1982, p.145).

Para GiÜNTMER(1978, p.111), o relaxamento carti. lagerioso ao 

nível da sírtfese púbica torna-a muito mole e elástica à medida do 

avanço da gravidez, com isso a cintura pélvica pode dilatar-se 

alargando-se alguns centímetros para o parto.

0 relaxamento das articulações vertebrais e de seus liga

mentos é causado por atitude postural defeituosa, em particular 

ao término da gravidez.

Em relação a esta parte, OTTO (.1984, p.13), vai mais fundo, 

citando que o relaxamento das articulações pode trazer modifica

ções na postura e no andar, a gestante pode sentir formigamento 

nas mãos e braços, câimbras musculares. Nas últimas semanas, o 

inchaço das articulações sacro-i1íacas e perturbações estáticas 

da coluna podem causar ‘dores semelhantes a ciática.

2.2.2 Modificações Genitais

2^2.2.1 Õtero

Numerosas modificações ocorrem, segundo RESENDE (1982,

p.149) na consistência, na forma, no volume, na capacidade, na
t

posição, no peso do útero, etc. 0 útero cresce de modo desigual 

no início, o que lhe impõe assimetria. A matriz, piriforme passa 

a globosa. Por causa do volume crescente, o corpo do útero mantém 

a forma esférica até o 4o e 5o mês, quando o alongamento predomi

na sobre os diâmetros transversos.

Nos dois primeiros meses, o útero é exclusivamente um órgão 

pélvico, mas, com doze semanas torna-se perceptível ao palpar ab

dominal. Quando o útero está no seu normal, o volume intra-uteri-
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no é de apenas alguns centímetros cúbicos,, quando está em ciclo 

gestacional, está. em torno de 4560cm3 . a SOOOcin3 „

No fim da gravidez, o útero atinge peso 20 a 30 vezes maior 

que o normal, e as células aumentam de 10 vezes em comprimento e 

3 vezes em largura. Também numerosas fibras musculares se desen

volvem e a sua tonicidade e contratibi1 idade aumentam sob in

fluência hormonal (GÜNTHER, 1978, p.111).

Esse crescimento, ameniza e depois elimina a pressão sobre 

a bexiga,, substituída pelo apoio do órgão engrandecido e pesado, 

sobre a parede abdominal anterior. (RESENDE,1982, p.149).

A espessura do miométrio, antes da gravidez, é de 7mm a 

12mm, depois, por cerca de uns 25mm. 0 crescimento de todo o ór

gão e afinamento do miométrio faz com que ocorra a ampliação da 

cavidade uterina. Quanto ao peso do útero, para RESENDE (1982, 

p.149), é difícil de se avaliar.

0 útero recebe o sangue pelas artérias uterinas e depende 

das artérias ovariahas. 0 decúbito e o local da inserção da pla

centa rnodificarn as condições hemodinâmicas e determinam o retorno 

preferencial pelas veias uterinas ou pelas o varri a nas.

Em relação a inervaçao, RESENDE (1982, p.151) também acre

dita ser um tema incompletamente conhecido pois a importância da 

inervação e suas funções é ainda muito discutida.

A musculatura do útero, é composta de músculos espirais que; 

se cruzam obliquamente e que tornam possível o crescimento do 

mesmo. 0 tecido intersticial do útero aumenta do mesmo modo que a 

musculatura, os vasos crescem muito e se transformam em grandes 

plexos que se infiltram em toda cavidade do músculo. As fibras do 

músculo uterino se encurtam durante as últimas semanas e se con

traem , com isso , o esfíncter interno do útero é afastado



no qual estao fixadas as espirais musculares inferiores . (GÜNTHER, 

1978, p.112).

A quantidade do líquido amniótico e o tamanho da criança é 

que vão determinar a dimensão e a posição da parte superior do 

fundo do útero {"ft/ndus").

QTTO (1984, p.11) é bem mais suscinto quando fala a respei

to deste assunto. 0 útero é um músculo espesso de uns 7cm de com

primento, ao final da gestação terá cerca de 40cm, devido as pa

redes estarem delgadas.

As fibras músculares se hipertrofiam, o calibre dos vetsos 

aumentam. Suas glândulas secretam um muco que vai se tornando es

pesso e formará um tampão mucoso, o qual, irá fechar a entrada do 

útero, que protegerá da entrada de germes que estão na vagina.

2.2.2.2 As Mamas

Sabe-se que as mamas aumentam durante o período gestacio- 

nal, com isso a sua sensibilidade aumenta e há até uma sensação 

de formigamento. Esse aumento é observável visivelmente nos vasos 

sanguíneos. Os bicos do seio avolumam-se e tornam-se erétels e 

pigmentam-se. (OITO, 1984, p.11).

Para GÜNTHER (1978, p. 1.17) devido a influência dos hormô

nios da placenta, os galactóforos brotam e se dilatam o que faz 

-ocorrer uma secreção de líquido esbranquiçado, o colostro.

A queda do seio pode ocorrer devido ao seu aumento de tama

nho isso por causa do relaxamento do tecido da glândula mamária e 

da placa muscular e tendinosa que esta glândula sofre. Ocorre 

também uma grande dilatação das veias de todas as carnadas do te

cido da glândula, uma penetração de líquido e o aumento da camada
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gordurosa que tornam-na mais volumosa. Na pele, frequentes vei.

gÕes de gravidez são observáveis nos locais onde ocorreram uma 

distenção mais forte da mesma, como no abdômen.

2.2.2.3 Vulva e  Vagina

A vulva pigmenta-se e a extremidade inferior da vagina per

de o seu tom róseo tornando-se urna cor vermelho~vinhosa, entrea

bertos ninfas e grandes lábios, (RESENDE, 1982, p.147) .Ainda 

ocorre uma hipertrofia dos elementos musculares e conjuntivos da 

vagina, a circulação venosa é alentecida. As fibras elásticas e 

os músculos da vagina relaxam-se e é isso que dará a passagem da 

criança pela dilatação do conjunto vaginal.

Para OTTO (1984, p.ll) essa hipertrofia é das fibras muscu

lares lisas devido ao relaxamento do tecido conjuntivo, as pare

des vaginais aumentam a espessura da sua mucosa, a vascularização 

da vagina acentua-se e há formação de uma secreção branca e es

pessa.

2.2.2.4 Trompas

Nesta parte, RESENDE (1982, p.148) comenta que as trompas 

aumentam de volume por motivo da hipertrofia dos elementos muscu

lares e pela vascularização aumentada.

As trompas tem o epltélio da rnucosa em atividade secretória 

ativa, mesmo quando estirando-se e quase se verticalizando quando 

a gravidez está próximo do seu término.
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2.2.2.5 Ovários

A gravidez produz a suspensão da maturação de novos fo], ícu- 

los, (OTTO, 1984, p.11) o corpo amarelo produz a progesterona, 

hormônio que irá proteger até o 2.° mês e meio a gestação, após 

esse período, a responsabilidade será da placenta.

2.3 A Hidroginástica : conceitos e objetivos

Para quern não pratica nenhuma atividade física a muito 

tempo equer começá-los ou recomeçá-los, os exercícios na água 

tem sido uma das maneiras mais suaves de voltar a forma, água e 

exercício físico 17

são uma combinação saudável que vem dando certo.

Uma atividade que surgiu a pouco tempo e que adquiriu mui

tos adeptos, e continua adquirindo, e que promete ser a ginástica 

dos anos 90 proporcionando muitos benefícios, além de ser prati

cada dentro da água, é conhecida como hidroginástica.

Mas a hidroginástica ainda sofre algumas alterações quanto 

a sua nomenclatura, seu nome possui muitas variações. Segundo 

MARTAO (1990, p.14) a"ginástica aquática" já existia na Grécia 

Antiga e era usada a princípio para cura de lesões. Para KRASEVEC 

e GRIMES(s.d, p.21) a hidroaeróbica possuí uma explicação simpli

ficada dividindo a palavra em duas partes, a hidro-água em grego 

e aeróbica-com oxigênio, o que quer dizer exercitai— se na água 

aerobicamente. GONÇALVES (1993, s.p»)-cita outros nomes como : 

aquaeróbica, hidropower, hidrostep.

Independente da nomenclatura utilizada, todas visam a mesma 

forma de trabalho, ou seja, a atividade física na água. A hidro-



ginástica está atraindo a atenção corno uma alternativa para a ap

tidão física. Em programas de hidroginãstica, inclui-se além de 

exercícios aeróbicos, exercício de flexibilidade, localizados ou 

força e resistência muscular e relaxamentos, através de alonga

mentos, ou seja, desenvolve através dos exercícios, todos os com

ponentes necessários para uma boa prática numa mesma atividade.

Sendo assim, os objetivos da hidroginástica propostos por 

GONÇALVES (1993, s.p.) são o de melhorar o sistema cárdio~respi

ratório; trabalhar força e resistência muscular; melhorar a fle

xibilidade, desenvolver a coordenação global, ritmo e agilidade,

melhorar a postura, os quais são colocados em prática pela forma

de exercícios mencionados anteriormente.

Já para BONACHELA (s.d., p.4ó) além dos objetivos citados 

por GONÇALVES (1993,s.p.) acrescenta ainda a própria prática de 

uma atividade física, a perda de peso, alívio das dores na coluna 

vertebral, tensão, stress, manutenção da forma física, condicio

namento e treinamento físico e recuperação de lesões.

A hidroginãstica pode ser praticada por quem não sabe na

dar. Os autores estudados concordam que esta atividade física po

de e deve ser praticada por pessoas de ambos os sexos Independen- 

te, de idade, ou seja, crianças, adolescentes, idosos, obesos, ma

gros, gestantes, atletas.

A prática da hidroginãstica, é uma área da aptidão física, 

mas com sua quota de pontos ainda não resolvidos e diversas for

mas de abordagem (DURRET, 1993, p.22).

2.3.1 Propriedades Físicas da Agua
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Para que possamos compreender os efeitos e os princípios da



H idroginá s t i o a , o c: o n h e c i m e n t o d a s p r o p r i e d a d e s fis i c a s d a á g u a 

pode ser muito importante . As principais propriedades físicas 

são: massa, peso, densidade, flutuação, pressão hidrostática, 

temperatura e a resistência ou viscosidade.

2.3.1.1 Massa

Segundo BONACHELA (s.d-, p.46) a massa : "é ina1 terável e é 

medi da em q ui 1 ograma s

Matéria é qualquer coisa que ocupa lugar no espaço, sendo 

assim segundo 3KINHER e‘ THOMSON (1985, p„04), "a massa de uma 

substância é a quantidade de matéria que ela compreende".

2.3.1.2 Peso

Pela definição de BONACHELA (s.d„, p.46), o peso seria o 

efeito da gravidade sobre a massa o qual, altera-se corn a posição 

do corpo em relação a Terra. Dentro da água, o peso corporal é 

aliviado de acordo corn a profundidade em que o corpo se encontra, 

com isso, as articulações sofrem menos pressão devido a ação da 

flutuabilidade, o que veremos mais adiante.

Já para SKINNER e THOMSON (1985, p.04), o raciocínio é o 

mesmo, ou seja, o peso de uma substância é a força com a qual ela 

é atraída no sentido do centro da Terra, e acrescenta que essa 

força da gravidade é aproximadamente 9,81 m/s2 que correspon

de a uma massa de 1 Kg possui um peso. de 9,81Newtons.
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2.3.1.3 Densidade

Tanto BONACHELA (s.d .,p .4 6 ), quanto SKINNER e THOMSON 

(1985, p.05), possuem a mesma linha de pensamento quanto a esta 

temática, ou seja, uma substância possui uma densidade onde a re

lação é entre uma massa e seu volume. Por isso uma tora de madei

ra com 100 Kg flutuará e um prego de ferro pesando algumas gramas 

afundará, porque a madeira é menos densa do que o ferro. A densi

dade média do corpo humano é de 950 Kg/m3 .

SKINNER e THOMSON (1985, p.06), acrescentarn-se que a densi

dade relaciva ou gravidade específica de uma substância corres

ponde a relação entre a massa de, um certo volume da substância e 

a massa do mesmo volume de água. Com isso, a densidade relativa 

da água pura é 1, um corpo com menos de 1 flutuará, com mais de 1 

af undará.

2.3.1.4 Flutuação

Urna das leis da física mais Importante é a lei da flutuação 

que é explicada pelo princípio de Arquimedes, (citada por SKINNER 

e THOMSON, 1985, p.06) que quando um corpo está em repouso num 

meio líquido, ele sofre urn empuxo para cima Igual ao peso do lí

quido deslocado. A flutuação é a força experimentada como empuxo 

para cima, que atua em sentido oposto à força da gravidade. Quan

do o peso do corpo e o peso do líquido deslocado igualam-se, e os 

centros de flutuação e gravidade estão na mesma linha vertical, o 

corpo mantem-se em equilíbrio estável, mas, se não estiverem na 

mesma linha, as duas forças atuantes farão corn que ele gire até 

conseguir atingir uma posição de equilíbrio estável.



0 efeito da flutuação nos exercícios aumenta à medida que o 

membro se aproxima da superfície da água e também auxila para re

sistir ao movimento quándo o membro é movimentado da superfície 

da água para a posição vertical.

KRASEVEC e GRIMES (s.d., p.25), também cita o princípio de 

Arquirnedes. Para ele, a flutuação sustenta o corpo, permitindo 

assim uma maior facilidade de movimentos, por isso que as pessoas 

obesas, com excesso de peso ou com algum problema específico de 

saúde podem se exercitar na água, ou seja, por causa da ação da 

flutuabilIdade da água. A flutuação elimina os desconfortos dos 

exercícios.

2.3.1.5 Pressão Hidrostática

BONACHELA, cita a lei de Pascal, que diz o seguinte: "é a

pressão da água exercida igualmente sobre todas as áreas de um 

corpo submerso", (BONACHELA, s.d., p.47).

SKINNER e THOMSON (1985, p.12 e 14) acrescenta que a pres

são aumenta com a densidade do líquido e com a sua profundidade. 

A pressão da água é sentida quando a pessoa entra na água. Ela é 

sentida em igual proporção em todas as direções, ou seja, ela não 

é sentida mais sobre uma superfície do corpo do que sobre outra e 

com isto dará uma resistência uniforme.

Segundo KRASEVEC e GRIMES (s.d., p.24), o aumento da pres

são sobre o corpo, contribui para prática do exercício, estimu

lando a circulação e fazendo corn que o aparelho respiratório tra

balhe mais, isso provocará um aumento da sobrecarga e consequen

temente, melhorará e exigirá uma maior qualidade dos grupos mus

culares.
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2.3.1.6 Temperatura

Uma das características da água que sente-se ao entrar na 

piscina é a sua temperatura»

Existe urna temperatura padrão para a prática de atividade 

física (A„F), na água, mas, ela varia de acordo com cada acade

mia.

A temperatura da água des^e ser agradável e confortável e 

varia entre 25° C e 29° C (KRASEVEC e GRIMES, s.d., p.24). A ex

posição à água quente aumenta as qualidades elásticas dos múscu

los, o que facilitará a movimentação e a prevenção de danos aos 

músculos durante a prática dos exercícios.

Mas para MARTAO (1990, p.20), a água deveria ficar em torno 

dos 27°C, para que os músculos não se contraiam demais por causa 

do frio. Se a água estiver muito quente ela pode prejudicar no 

rendimento dos exercícios relaxando excessivamente à musculatura»

BGNACHELA (s.d., p 47), é bem suscinto dividindo a tempera

tura da agua em três: fria : de 0°C a 21°0 ; morna: de 26°C a

33°C; e quente : de 380C - 40°C» dá para GONÇALVES (1993, s.p.) 

a temperatura da água deveria ficar entre 27°C a 31°C»

2.3.1.7 Resistência

Para que se obtenha bons resultados e eficiência nos exer

cícios é muito importante que a água ofereça uma certa resistên

cia.

BONACHELA (s.d., p.47) diz que a resistência oferecida pe

la água é 12 vezes maior que fora dela, já para GONÇALVES 

(1993,s.p.) é 4 vezes maior.



A resistência é facilmente notada» Segundo BONACHELA (s.d., 

p.47), quanto maior a velocidade de execução de urn movimento,, 

maior resistência será oferecida pela água.

Por KRASEVEC e GRIMES (s.d., p.25)podemos notar bem isso,

pois: deslocando urn braço esticado com a palma da mão aberta no

tamos a resistência. Ao acelerar o movimento, o peso que parece 

que temos na mão, cresceu. Esta resistência ao movimento produz o

efeito de sobrecarga, tão vital para os exercícios.

A viscosidade da água é uma forma de resistência ao movi

mento. Quando um objeto move-se através de um líquido de alta 

viscosidade, ocorre maior turbulência a uma dada velocidade, 

portanto, maior resistência ao movimento» A viscosidade da água é

reduzida se a temperatura do líquido for aumentada.

A turbulência, conforme SKINNER e THQMS0N(1985, p.20), pode 

ser utilizada também como uma forma de resistência aos exercí

cios» Um exercício pode ser progredido aumentando-se a velocidade

a qual é efetuada, ou seja, quanto mais rápido o movimento, maior

a turbulência.

2.4 As Aulas

Há uma concordância da maioria dos autores em relação a es

trutura de urna aula de hidrogínástica qué deve ser composta de 

aquecimento, parte aeróbica, parte localizada e volta a calma ou 

relaxamento.

0 que pode modificar são os ternpos gastos para cada parte

da aula.

Segundo KRASEVEC e GRIMES (s.d., p.221) os tempos seriam os 

seguintes: aquecimento - 5 minutos
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part(5 aeróbica - ,30 minutos 

parte localizada ~ 20 minutos 

relaxamento - 5 minutos

Para GONÇALVES (1993,s -p .); 

aquecimento ~ 8 a 10 minutos 

parte aeróbica - 15 a 20 minutos 

parte localizada - 12 a 15 minutos 

8 relaxamento ~ 5 a 8 minutos

Já MARTAO (1990, p.20 ) cita a estrutura um pouco diferen

te.;

aquecimento - 5 minutos

parte aeróbica - '15 a 20 minutos com 3 séries de 10 repeti

ções para cada exercício

parte localizada - não cita o tempo, mas 20 repetições cada 

movimento

relaxamento - nao cita o tempo.

Mas isso não significa que todas as aulas de hidroginástica 

devem ser iguais. Pode ocorrer variações, e irá depender do pro

fissional para tornar a sua aula mais motivante, alegre, diverti

da.

GONÇALVES (1993,s.p.) faz a variação das aulas através do 

uso de materiais alternativos como: pranchas, bolas, halteres de 

plásticos, etc; ou fazendo aulas em duplas, em grupos, circuitos 

e até aulas especiais como Dia das mães, aulas dos namorados, em 

família, etc.

Outro autor, DURRETT (1993, p.23) nos mostra outras opções
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para as aulas de hidroginástica:

Treinamento em circuito: consiste de um circuito onde tra

balha-se um grupamento muscular com equipamento por 30 a 90 se

gundos, depois passa para a parte aeróbica durante 1 a 3 minutos. 

Deve-se trabalhar todos os principais grupamentos musculares.

Treinamento intervalado consiste na combinação de partes

de alta intensidade com segmentos de baixa ou moderada intensida

de durante a parte aeróbica da aula.

Caminhada / 3gg.ql.ng n.a......á.g.y.a são caminhadas realizadas na

água com passadas suaves e variadas (para o lado, para trás, para 

dentro, para fora).

Steo Trai nina aquático : step na água, ou seja, utilização

de bancos no fundo da piscina. Mas este tipo de modalidade ainda 

não possui dados certos a respeito da sua eficienticldade, porque 

na água a gravidade não desempenha o mesmo papel que na terra.

Tr.einamertto eríL„e.guipe :. mistura exercício de trabalho com

recuperação, ou seja, após o trabalho geral, incluiu-se movimen

tos que simulam os movimentos executados pelos atletas em seus 

esportes.



2.4.1 Os Exercícios Físicos: diretrizes para a sua prática

2.4.1.1 Postura

Os autores KRASEVEC e GRIMES (s.d., p.66) e BONACHELA 

(s.d., p. 47) citam que é de fundamental importância conscienti

zar o aluno a executar os movimentos corretamente procurando tra

balhar bem os grupos musculares, articulações e postura da colu

na. A boa postura ajuda a aliviar tensões indesejáveis sobre a 

coluna vertebral. Para quem possui problemas de má postura, como 

cifose, escoliose ou hiperlodose, pode tentar melhorá-la através 

dos exercícios físicos.

2.4.1.2 Respiração

Outro fator importante para a prática da atividade física é 

a respiração. Respirar normalmente já é um exercício. Quando rea

lizamos algum esforço além do normal, nossa respiração torna-se 

"ofegante". Com a prática regular de uma atividade física ou de 

um exercício, vamos desenvolver a nossa capacidade respiratória 

ao máximo, o que ajudará a desenvolver nossa capacidade aeróbica, 

por Isso deve-se estabelecer um padrão rítrnico de respiração em 

cada exercício.

Segundo kRASEVEC e GRIMES (s.d., p.72) a resistência cat—  

dio respiratória aumenta sujeitando os músculos do coração e pul

mões ao princípio da sobrecarga e a maneira de avaliar-se esta 

sobrecarga é através da pulsação de treinamento. Os padrões res

piratórios e a intensidade do exercício tem efeito na pulsação 

que se atinge durante uma sessão de hidroginástica.



2.4.1.3 Pulsação de Treinamento

Os músculos do corpo só podem crescer e se fortificar se 

sobrecarregá-los com exercícios, e deve-se saber o quanto essa 

sobrecarga deve atingir.

Todos os autores estudados concordam que para sujeitar a 

musculatura a esta sobrecarga deve-se atingir de 60% a 85% de sua 

rneta de pulsação cardíaca em atividade de resistência, ou seja, 

de sua frequência cardíaca rnáxirna (F.C.máx). É importante que se 

atinja a pulsação de treinamento durante os exercícios aeróbicos.

Para saber qual a pulsação de treinamento (P.T.) ou a fre

quência cardíaca máxima, os autores utilizam a fórmula de KAOR-

POVEM (citada por BONACHELA, s.d.,p. 48) que é a seguinte:

220 - Idade ~ F.C. Máx.

F.C. Máx - F.C.Basal ~ F.C. de Reserva 

(pulso basal)

F.C» de Reserva x 60% da F.C. Repouso ~ F.C. Mínima de

Treinamento

F.C. de Reserva x 80% da F.C. Repouso ~ F.C. Máxima de

T reinamento

Por isso é importante que os alunos aprendam a medirem a. 

frequência cardíaca. Os autores citam que, para determinar a pul

sação durante o exercício, deve-se contar as palpitações da 

carótida ou do pulso por 10 segundos e multiplicá-la por 6, ob

tendo assim o valor da F.C.máx. por minuto.

0 autor DURRETT (1993, p.23), em relação a isso, salienta 

que a contagem deve ser em 6 segundos ao invés de 10 por causa do 

efeito resfríador da água. Tanto DURRETT (1993, p.23), quanto B0- 

NACHELA(s.d., p.48), concordam que os batimentos cardíacos preci



sam ser medidos imediatamente sem tempo de recuperação, pois., 

dentro da água a recuperação é em torno de 30% a 40% rnais rápida 

do que fora d 9agua..

MARTfíO (1990, p.20), acrescenta que debaixo da água o cora

ção bate de 12 a 14 vezes menos que fora da água a cada minuto, 

DURRETT (1993, p.25), tambérn faz o mesmo comentário, mas acres

centa que para ele a pesquisa não é conclusiva. Se por caso a 

intensidade do exercício estiver diminuindo a pulsação, está na 

hora de aumentar a intensidade do exercício, aumentando a so

brecarga.

2.4.1.4 Alongamento

Os alongamentos correspondem à prevenção de lesões durante 

os exercícios e também após a sua execução e minimizar o descon

forto que eles possam lhe causar. Para KRASEVEC e GRIMES (s.d., 

p. 72), existem dois tipos de alongamento, o estático e o balis- 

t í co „

O estático consiste num alongamento lento e constante de urn 

músculo por todo o movimento. Já o balístico, é um alongamento de 

movimento forçados e utilizará o músculo de forma explosiva ou 

dinâmica.

2.5 Benefícios da Hidroginástica

Segundo BONACHEL.A (s.d.,p.48), os benefícios são os seguin

tes :

1-°) melhora o sistema cardio-respiratório;

2.°) melhora o condicionamento físico;
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3„°) favorece o fortalecimento geral da musculatura;

4.°) melhora a coordenação motora;

5«°) ativa a circulação;

6»°) melhora a postura e alivia dores na coluna vertebral;

7.°) as articulações não sofrem choques;

8.°) alivia a tensão e stress diária, tem efeito relaxante;

9-°) aumenta a flexibilidade;

10_°) melhora os aspectos físicos e psicológicos»

GONÇALVES (1993, s.p.) acrescenta 5 benefícios a mais dos 

acírna citados:

1.°) reeducação respiratória;

2.°) aparência jovial e salutar;

3.°) menos doenças;

4_°) boa forma física;

5»°) bom humor.

Já MARTfíO (1990, p.16), cita os seguintes benefícios que a 

hidroginástica pode oferecer aos seus praticantes: trabalho con

tra a obesidade, não sobrecarga das articulações, evita a fla

cidez, a água massageia os músculos.

Outros autores como KRASEVEC e GRIMES (s.d„, p.27), vão bem 

rnais além, explicando os benefícios em relação a duração da ati

vidade; sudorese; dores musculares; lesões; segurança; idade e 

capacidade física.

A)Duração
Um programa regular de hidroginástica deve ser de 40 a 60 

min., 2 a 3 vezes por semana, onde a s.ua prática pode ser reali

zada em qualquer horário, dependendo da disponibilidade de cada 

i ndivíduo.

J1



B  )  S . u d o  r  e . g e

Os exercícios são relaxantes e divertidos e mesmo com a mo

vimentação constante dos exercícios, a transpiração nem será per

cebida, além disso, sentir-se-á com muita energia 0 disposição.

C ) Dores MusçiJlapes

Muitas pessoas não praticam alguma atividade por provocarem 

dores durante a prática dos exercícios ou algum tempo ápos o tér

mino da. atividade. Com a hidroginástica Isso não ocorre, a água 

possui ação terapêutica e assim acaba "massageando" a musculatura 

que está sendo exigida.

D )Lesões
Um dos benefícios da hidroginástica é o de amortecer os im

pactos, com isso, o perigo de ocorrer alguma lesão ou ferimento é 

quase nula.

E ) Seg urança

Para se praticar a hidroginástica não é preciso saber na

dar, mas, os não nadadores não precisarn ter medo por que muitos 

exercícios são realizados segurando-se em barras na borda da pis

cina e quanto a cabeça nunca fica debaixo da água e a profundida

de da mesma não ultrapassa à altura dos ombros.

F )Idade

Nunca se está velho demais para começar uma atividade físi

ca, principalmente a hidroginástica. Não existe uma idade limite 

ou certa, pois, quanto mais se exercitar, mais jovem parecerá, 

ainda mais que a flutuação irá sustentar o corpo.

G )Capacidade Física
A capacidade aeróbica, a resistência cárdio-respiratória, a 

força muscular e a flexibilidade são benefícios da hidroginásti-
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ca, com isso, os praticantes dessa atividade podem adquirir uma 

boa forma física, uma resistência ao stress, bom humor, por ser 

uma atividade rnuito prazei rosa e recreativa.

2.6 A Gestante e a Hidroginástica

Até bem pouco'tempo atrás a gestação era vista como um pe

ríodo de sacrifício e desconforto, onde a mulher era impossibili

tada de fazer qualquer tipo de atividade física.

Os próprios obstetras têm incluído a atividade física como 

uma parte regular e aceitável do período pré-natal. Sendo assim 

se o médico deu o seu aval quanto a prática de uma atividade fí

sica, então está na hora de escolher uma atividade adequada, que 

se adapte as modificações ocorridas pela gravidez ao organismo da 

mulher.

Uma atividade que tem sido bastante difundida e tem chamado 

muita a atenção das gestantes é a hidroginástica. Existem diver

sas razoes pela escolha dessa atividade, uma delas é pelo fato de 

exercitai— se dentro d^água. Segundo KRA3EVEC e GRIMES(s.d_, p. 

162), a gestante sentir-se-á segura fazendo exercícios na 

água,sente-se leve e com facilidade de movimentos, o que pode ser 

importante durante os nove meses, quando talvez não sinta-se tão 

leve quanto gostaria. Outra vantagem, corresponde ao fato desta 

prática poder realizar-se até o término da gestação, ou seja, até 

o nono mês de gravidez.

A hidroginástica é uma forma de exercício total, movimen

tando todas as partes do corpo e todos os aspectos do bom preparo 

físico, pois, manterá os músculos tonificados e fortes e o peso 

ficará sob controle.
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Um detalhe importante, em que há concordância da maioria 

dos autores como (GUNTHER,1978, p.104) e (MEDEIROS,1987,p .74) en

tre outros , corresponde ao fato de se começar qualquer atividade 

a partir do quarto mês de gestação, mas,(MATSUDO e MATSU- 

DO,1994,p -26) afirmam que se a gestante está acostumada a prática 

de atividade física regular, poderá fazer desde o primeiro mês.

Quanto ao fato de se iniciar ao quarto mês de gestação, GU

NTHER (1978, p.104) explica que ocorre um afrouxamento do apare

lho ligamentoso, onde o útero fica sensível aos esforços físicos.

Os autores MATSUD0 e MATSUOO (1994, p.26) classificam a 

atividade física para a gestante em três níveis, baixo e médio 

risco e as contra indicadas. Para eles, a hidroginástica ' encai

xa-se na de baixo risco. Explicam que esta atividade pode ser 

praticada por qualquer mulher que queira realizar alguma ativida

de, mesmo se ela for previamente sedentária.

A hidroginástica oferece muitos benefícios para a sua pra

ticante, principalmente para a gestante. Além dos benefícios ci

tados no item 2.5 (p. 30) deste estudo, MATSUDO e MATSUDü (1994, 

p.27) citam alguns benefícios da hidroginástica com relação as 

gestantes, como uma facilidade para suportar o peso corporal, fa

vorecer a perda de edema, diminui a frequência cardíaca materna e 

a pressão arterial, diminuir acúmulo de calor,recuperação da fre

quência cardíaca fetal mais rápida, menor ganho de peso e adi

posidade materna, menor duração da fase ativa do parto, conseptos 

normais, entre outros.

Mas, algumas precauções devem ser tomadas tais como, cuida

do com a mudança repentina de pressão, para evitar traumatismos, 

pois é contrai ndicada, irnpedir que a gestante saia da água sem 

que sua frequência cardíaca tenah retornado ao nível pré-exercí-



cio (MEDEIROS, 1987, p.75). Além disso, deve se tomar cuidado com 

o aquecimento e o esfriamento, evitar as fases anaeròbicas e a 

exaustão e a fadiga (MATSUDO e MATSUDO, .1994, p.26).

Deve-se prestar atenção na temperatura da água quando for 

realizar a prática da hidroginástica, evitar a água quente é mui

to importante (KRASEVEC e GRIMES, s.d„, p.162).

A temperatura ideal, segundo MATSUDO e MATSUDO (1994, p.27) 

corresponde a 2S°c.~ 30°c. Quanto aos exercícios, muitos precisam 

ser adaptados devido a forma física adquirida pela gestante.

2.7 Recomendações quanto a intensidade, duração, freqüência e 

exercícios da hidroginástica para a gestante.

Para que a gestante tenha uma boa preparação física durante; 

o período gestacional, deve-se observar com grande importância a 

intensidade , a duração e a freqüência da atividade física e tarn- 

bérn dar atenção para os exercícios específicos e localizados, que 

devem ser adaptados ao organismo da mulher devido às modificações 

causadas pela gravidez.

Cada autor pesquisado sugere uma maneira de como trabalhar 

com a gestante.Uma concordância entre eles, corresponde quanto a 

frqüência cardíaca da gestante durante a prática esportiva que 

não deve exceder os 140 batimentos por minuto(bpm).0 fato da fre

qüência cardíaca(FC)não exceder este valor, deve-se as alterações 

nas funções cardíacas, pois um aumento pode precipitar acidentes 

em Indivíduos não adaptados.

MEDEIROS(1987, p.74) divide o trabalho com a hidroginástica 

em duas fases onde a primeira-adaptação ao esforço-corresponde em 

um aumento gradativo da aula quanto a sua duração, e a cada aula
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deve-se sempre observar a f reqüênc ia card íaca da prat ica nte.Essa 

duração corresponde a 15 minutos com a hidr ogi nást ica e alguns 

exercícios localizados da natação.A outra fase, chama-se treina

mento, mas nao significa treinamento para atletas, visa a orien

tação para o trabalho aeróbico com duração da aula em torno de 40 

minutos, trabalhando o corpo em sua totalidade.

dá SANT0S(1993,p.35) diz que o treinamemnto cardiovascular 

não deve exceder aos 20 minutos, a FC deve ser checada a cada 5 

minutos e os exercícios devem ser feitos de 3 a 4 vezes por sema

na.

KRASEVEC e GRIMES(s.d ., p.163) sugerem apenas que se a pul

sação de treinamento for mantida, nenhum prejuízo ocorrerá, mas 

se a pulsação continuar alta após o térrnino da atividade, deve-se 

consultar um médico.

MATSUDO e MATSUDO(1994,p.25) são bem mais abrangentes neste 

assunto, onde a relação entre o V02 e a FC para mulher grávida 

difere da não grávida durante a gravidez.Para estabelecer as in~ 

tensidades dos exercícios os critérios são variados.Quanto a FC , 

recomenda-se que ela não exceda os 140 bpm , que refletiria 60 %

a 70 % da capacidade aeróbica máxima, outro critério seria de um 

programa de atividade física de intensidade leve a moderada corn 

15 % a 50 % do V02 máx„ ou 40 % a 65 % da FC máx.

A duração da atividade e sua freqüência serão estabelecidos 

de acordo com o objetivo, o condicionamento físico e a intensida

de do exercício e ainda se a gestante é sedentária ou atleta. 

Sendo assim, quanto maior a intensidade da atividade, menor será 

a freqüência e a duração , ou seja, para que a mulher tenha uma 

gestação normal e sadia, a atividade não deve ir além de 30 minu

tos, 3 vezes por semana.



Como pode se notar, cada autor possui urna linha de pensa

mento com diferenças em vários pontos.. Contudo, deve-se trabalhar 

com intensidades diferentes, onde a

mulher grávida atleta ou em melhores condições físicas pode 
se submeter a programas de intensidade moderada, mas de 
maior duração e freqüência-Já a mulher grávida com estilo 
de vida sedentário deve começar em níveis baixos de inten
sidade e avançar gradualmente.De forma natural, a medida 
que progrida a gravidez, a mulher tende a diminuir o nível 
de atividade física(MATSUDQ e MATSUDO,1994, p_25).
Toda gestante necessita tarnbém de exercícios que adaptem

seu organismo as modificações causadas pela gravidez, os quais 

devem ser realizados corn movimentos bem orientados.

Por MATSUDO e MATSUOO(1994,p .21) a prescrição de exercícios 

de formá adequada não modifica a duração, o tipo de parto e o pe

so do feto ao nascimento.

Como já comentado anteriormente„ sabe-se que o volume e o 

peso do ventre materno aumentam durante a gestação.Observa-se 

também , segundo MEDEIR0S(1987, p.74) que há um afrouxamento no 

aparelho ligamentar, sobrecarregando os músculos que, impregnados 

de líquido acabam se tornando incapazes de atuar como sustentado- 

res, onde contraturas, quedas, dores acabam acontecendo.

Na gestação, a musculatura mais exigida como dizem MIRANDA 

e ABRANTES(1986, p.05) é a mesma a ser utilizada durante o traba

lho de parto, ou seja, prensa abdominal e assoalho pélvico.Exer

cícios para esta musculatura ajudarão de forma eficiente e efeti

va o trabalho de parto, pois permitirá em 50 % de redução do pe

ríodo expulsivo.

Segundo MATSUDO e MATSUDO (1994, p.26) durante a gravidez, 

pode ser mais importante trabalhar a flexibilidade e o fortaleci

mento dos músculos pélvicos do que manter o sistema cardiovascu

lar .

37
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Os exercícios para o abdômen e assoalho pélvico, (OITO, 

1984, p.57) procuram atuar como fortalecedores destes músculos, 

pois devido à mudança na estática da gestante eles são muitos so

licitados.

Para GÜN1HER(1978, p.156) os exercícios atuam na capacidade 

de extensão e relaxamento da musculatura que foi exigida, duran

te a prática da A.F.

A variedade de exercícios, segundo KRASEVEC e GRIMES(s.d., 

p„ló3) na hidroginástica é enorme, mas deve-se usar a criativida

de para que haja uma maior variação de exercícios e tornar assim 

as aulas e os exercícios cada vez mais diversificados e alegres.



3 CONCLUSftO

Com as gestantes que estão liberadas pelos médicos, após 

o terceiro mês de gestação para a realização de uma atividade fí

sica, a hidroginástica tornou-se " popular " para esta clientela.

Apesar desta atividade possuir diversas nomenclaturas todas 

visam a mesma forma de trabalho, ou seja, aptidão física traba

lhando o corpo na sua totalidade.

A hidroginástica é uma atividade que traz muitos benefícios 

para o seu praticante, como a melhora do sistema cardiorespira- 

tório, do condicionamento físico,fortalecimento da musculatura em 

geral, melhora da postura, a não sobrecarga das articulações, 

trabalho contra obesidade, evita lesões, entre outros.Dentre os 

benefícios específicos para a gestante além dos já citados, a 

praticante sente-se leve e com facilidade de movimentos, é uma 

atividade de baixo risco, pode ser praticada por qualquer mulher, 

sedentária ou atleta, que poderá realizá-la até o nono mês, e te

rá uma facilidade para suportar o peso corporal, diminuição da 

sua freqüência cardíaca, menor duração da fase ativa do parto, 

etc. _

Durante a prática, algumas precauções devem ser tomadas, 

como o cuidado com a mudança repentina de pressão, evitar fases 

anaeróbicas de exercícios, a FC deve estar normal ao sair da água 

e principalmente, deve-se prestar atenção na temperatura da água 

que corresponde à 28°c. -30 °c, É importante a observação quanto 

aos exercícios que devem ser bem orientados .e prescritos de forma 

adequada.

Os exercícios sugeridos ao término deste trabalho visam 

trabalhar o assoalho pélvico na posição em pé, os quais procuram



dar subsídios às pessoas interessadas na área, contribuindo assim 

na aplicabilidade das aulas de hidroginástíca, mais especifica

mente na parte dos exercícios localizados»

A hidroginástica é uma atividade física apropriada para a 

gestante praticar durante o seu período gestacional, desde que 

acompanhada por profissionais competentes.. É uma prática que pro

cura manter uma gestação mais sadia e o bem estar geral da sua 

praticante.



41

4 SUGESTÕES DE EXERCÍCIOS PARA O ASSOALHO PÉLVICO A SEREM UTILI

ZADOS PELA GESTANTE NA HIDROGINASTICA.

Devido a falta de referencial teórico e os que existem são 

poucos, alguns exercícios descritos a seguir forarn adaptados pela 

autora desse trabalho para que a gestante possa ter uma maior di

versidade de exercícios.

Exercício segundo q autor 6ÜNTHER (.1.9.78..).

A) Em pé, pés juntos: para equilibrar-se melhor, segurar na 

barra da borda da piscina, ao Inspirar, inclinar a bacia e fletlr 

levemente os joelhos, ao expirar, reerguer a bacia, ficando com 

os joelhos fletidos, contrair energicamente os músculos glúteos 

(p.130).

B) Como no exercício (A) mas estender lentamente os joelhos 

no momento de erguer a bacia (p.130).

C) Fletír levemente os joelhos, inclinar a bacia, ao mesmo 

tempo afastar os calcanhares (as pontas dos pés ficam juntas).. 

Juntar os calcanhares, fazendo-os deslizar no chão, erguer a ba

cia, expirar, estender lentamente os joelhos (p.130).

D) Movimento de rotação dos quadris, para ter ação sobre os 

músculos glúteos e os pequenos músculos dos quadris, e em decor

rência sobre o assoalho pélvico, levantar uma perna (sem carregar- 

no peso do corpo) virar o joelho com flexibilidade para fora e 

para dentro (p.130).

executar o exercício, ficando o tronco imóvel

- virar o tronco, ficando uma perna rígida no mesrno sentido 

e no sentido oposto da rotação da outra perna.

E) Fletir uma perna, virá-la para dentro, cruzar a outra 

perna que fica rígida, estender a perna fletida e repousá-la no



Chão,-fletir de novo a mesma perna, virá-la para fora e repousá- 

la de lado, um pouco afastado da outra perna.

Fazendo a bacia participar do movimento, amplia-se a ação 

do exercício sobre os músculos abdominais e dorsais:

- erguer a bacia no momento de fletir a perna

•••■ inclinar a bacia no momento de repousar a perna

Todos os exercícios são realizados com o apoio de uma das 

mãos sobre a barra.

F) De costas para a borda da piscina, braços abertos sobre

a barra. A praticante deve trazer as pernas ern direção ao peito

com as mesmas afastadas, corno se estivesse em posição de agacha- 

mento, procurar mantê-la. (p.133).

G) Mesma posição do exercício anterior, mas com os joelhos 

levemente afastados, pés unidos, contrair os músculos glúteos e 

juntar os joelhos, expirar durante a contração e inspirar durante 

a relaxação (p 129).

H) Mesma posição do exercício anterior, joelhos afastados, 

pés unidos, fazer a movimentação de abrir e fechar as pernas, as 

quais estão flexionadas (p.129).

* Os exercícios F, G e H sao adaptações da autora deste es

tudo.

Exercícios segundo os autores KRASEVEC e GRIMESfs.d.)
A) Pernas semi-flexionadas em abertura lateral, pés bem 

apoiados no piso da piscina. Mãos a cintura, abra os joelhos o 

máximoque puder,una-os novamente até que se toquem (p.79).

B) Apoiado sobre um pé, com a perna estendida. Levante a 

outra perna até o peito, enquanto a flexiona. Para ter mais equi

líbrio, agarre a perna dobrada com as mãos e segure-a contra o 

corpo. Caso não consiga ficar nesta posição, encoste-se na barra



(p.93).

C) Ao lado da borda da piscina, com a perna estendi

da, mova a outra perna para fora e para dentro até a parte de 

dentro do tornozelo tocar a lateral da piscina. A perna de sus

tentação fica estendida e imóvel (p.102).

0) De pé ao lado da borda da piscina. Levante a perna ao 

máximo para o lado, mas não acima do nível da água. Abaixe a per

na, passando pela frente da perna de sustentação. Repita o mesmo 

movimento, mas desta vez a perna deve passar por trás (p.103).

E) De pé, mãos na cintura, calcanhares unidos e pés a 45° 

(como um pato). Abaixe o corpo, agachando 30cm ou até que a coxa 

e a perna forme um ângulo reto (p„108).

F ) De costas para a borda da piscina, apoiar-se sobre a 

barra corn os braços. Apoie as costas contra a parede e levante as 

pernas com força para cirna. Mantenha as pernas estendidas e tente 

erguê-las. Flexione as pernas junto ao peito, endireite as perna 

com força até a posição inicial. Procurar manter as pernas fle

xionadas por urn certo tempo (p. 116).

G) De frente para a borda da piscina, segurando-se na barra 

com as duas mãos, salte com força com os joelhos abertos para os 

lados. Os joelhos devern subir acima da superfície num ângulo bem 

agudo.

Variação: salte com as pernas flexionadas, encoste-as aber

tas na parede e procure ficar um tempo. Contraia glúteos e perí- 

neo, relaxe, volte a posição inicial (p.120).

Exercícios seqtindo a autora OTTO (1994.)
A) Em pé, braços caídos, ombros para trás e caídos natu

ralmente, aumentar e diminuir a lordose lombar (p.62).

B) Em pé, segurando-se na barra, procurar uma boa posição



de estática, fazendo um movimento da bacia à frente, diminuindo a 

lordase lombar (p.63).

C) Em pé, apoio de uma das mãos sobre a barra, contrair os 

músculos abdominais e pélvicos. Segurar. Relaxar (p.63).

0) Em pé, rnão apoiada expirar inclinando a bacia e fle

xionando levemente os joelhos. Inspirar voltando à posição ini

cial (p.63).

E) Em pé, mão apoiada, expirar contraindo os glúteos. Ins

pirar, relaxando (p.63).

F) Corn o apoio de umci das rnãos, elevar o joelho à frente e

afastá-lo para o lado. Voltar (p.64).

G) Com o apoio, pés unidos. Flexionar levemente os jòelhos, 

afastando os calcanhares. Juntar os calcanhares, estendendo as 

pernas (p.64).

Exercícios’ segundo a autora MELLO .(.1.99.1)

A) 0 bastão na frente do corpo, segurando-o com as duas

mãos. Una os calcanhares deixando os pés abertos, encaixe o qua

dril contraindo os glúteos. Eleve lateralmente a perna direita 

flexionada, mantendo o pé também flexionado. Volte à posição ini

cial e repita com a outra perna (p.68).

B) Pés juntos e paralelos, eleve a perna direita flexionada 

à frente, com o pé também flexionado, leve-a para o lado (sem

deslocar o quadril) e a estenda. Flexione novamente a perna, le

ve-a para a frente, volte a posição inicial. Repita o exercício 

com a outra perna (p.68).

C) Pernas separadas com os pés para fora, flexionar as duas 

pernas, com a coluna reta, reparando bem nos joelhos, que devem 

acompanhar a linha dos dedos dos pés. Faça 6 contrações dos glú

teos (desencaixe e encaixe o quadril). Estenda as pernas (p.69).

44.
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