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INTRODUÇÃO
O período gestacional dura

aproximadamente de 38 a 40 semanas e é

acompanhado de várias mudanças anatômicas e

fisiológicas, algumas similares as adaptações ao

exercício físico. Este é indicado às gestantes no

caso de ausência de anormalidades e com

liberação médica, porém há controvérsias na

literatura sobre a recomendação de exercícios de

força.

Por isso, o objetivo do estudo é comparar a

pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e

média (PAM), consumo de oxigênio (VO2) e

frequência cardíaca (FC) de gestantes e não-

gestantes durante a realização de exercício de

força.
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A amostra deste estudo foi composta por 20

mulheres dividas em 2 grupos: grupo gestantes,

entre 22-24 semanas (n=10) e grupo não-

gestantes (n=10) com IMC e idade pareada ao

grupo gestante .

Foram realizadas 3 sessões, uma de

familiarização e duas de testes, com intervalo de

48 horas entre elas. Utilizou-se estatística

descritiva, teste de normalidade de Shapiro-

Wilk, teste de homogeneidade de Levene, teste T

independente, ANOVA two-way e teste post-hoc

de Bonferroni, SPSS 13.0 α = 0,05.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO
Os resultados do estudo mostram que houve diferenças

significativas entre os grupos para as variáveis de PAS, PAD

e PAM, com valores mais baixos no grupo gestantes. Além

disso, houve diferença significativa na FC quando o

exercício foi realizado com séries múltiplas, mostrando que

este tipo de exercício, com estes volumes, é seguro nesta fase

da gestação.

RESULTADOS

Série única

1. Repouso (30 min.)

2. Exercício – 1x15 OU 3x15 (dias alternados)

Séries múltiplas

* significa diferença 

significativa entre os 

grupos

Apoio: CAPES/CNPQ/PROREXT

*significa diferenças 

significativas entre os 

grupos. Letras diferentes 

indicam diferenças entre 

as séries.


