
   Exercícios de Alongamento 

 Fundamentais 

 Aumentam a flexibilidade 

 Promovem o relaxamento muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Treino dos Músculos do 

Pavimento Pélvico 

 Ajudam a facilitar o trabalho de parto 

 Diminuem o risco de incontinência e 
hemorróidas depois do parto 

 Sem contraindicações antes, durante e 
depois da gravidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esvaziar a bexiga antes de começar os exer-
cícios. Fazer todos os dias no mínimo 3 
séries de 10 a 20 contrações durante 5 a 10 
segundos. 
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   Especificidades 

 1º Trimestre: Poderá ter dificuldades na 
realização dos exercícios devido às náu-
seas, vómitos, sonolência e indisposição 

 2º Trimestre: Deverá ter cuidado com os 
exercícios realizados na posição “deitada” 
a partir da 20ª semana 

 3º Trimestre: Deverá ir reduzindo a inten-
sidade dos exercícios e fazer exercícios 
de respiração e relaxamento; informe-se 
sobre as aulas de preparação para o parto 

 

   Atenção! 

Deve parar se notar  

qualquer sintoma invulgar 

 Tonturas 

 Dores de cabeça 

 Falta de ar 

 Dor no peito ou palpitações 

 Dor na barriga, costas ou região púbica 

 Fraqueza muscular 

 Dor ou pernas inchadas 

 Perda de sangue ou líquido amniótico 
(“águas”) 

 Contrações uterinas 



   Benefícios 

 Diminui dores lombares, prisão de ventre, 
pés inchados, cãibras e cansaço  

 Corrige a postura 

 Evita o aumento (excessivo) de peso 

 Aumenta a energia 

 Melhora o humor 

 Ajuda a dormir melhor 

 Ajuda a prevenir a diabetes 
gestacional 

 Trabalho de parto mais curto 

 Menos complicações duran-
te o parto 

 Torna-se mais fácil voltar à 
forma física anterior à gravi-
dez 

 

   Contraindicações 

 Algumas doenças cardíacas e pulmonares 

 Gravidez de gémeos 

 Hemorragia persistente nos 2º/3º trimes-
tres 

 Tensões altas durante a gravidez 

 (…) 

   Cuidados 

 Evitar ambientes muito 
quentes e secos 

 Ingerir calorias suficientes 
para compensar as per-
das 

 Beber muita água 

 Utilizar um bom soutien de desporto 

 Considerar usar cinta de apoio pélvico 

 Não fazer treinos durante mais de 45 
minutos seguidos 

 Fazer períodos de descanso 

 

   Se não fazia exercício 

Inicie suavemente e aumente a intensidade 
aos poucos.  

Por exemplo: faça uma caminhada de 15 
minutos 3 vezes por semana e aumente pro-
gressivamente até 30 minutos 4 a 7 vezes 
por semana. 

 

   Se já fazia exercício 

Continue a praticar a atividade que lhe dá 
mais prazer, tendo em conta as contraindica-
ções.  

   Exercícios Aeróbios 

 Fortalecem o coração e os pulmões 

 

Natação  

Hidroginástica 

 

 

 

 

        Bicicleta estática 

 

 

 

 

Caminhada 

Corrida 

 

 

   Exercícios de Resistência 

 Fortalecem os músculos  

 Promovem estabilidade das articulações 

 

 

Musculação 

 

 

 

 

 

           Yoga 

           Pilates 

Antes de iniciar qualquer atividade 
física, fale com o seu médico ou 

enfermeiro de família! 

Faça os exercícios sempre com 
supervisão de um profissional! 


