
  EXERCÍCIO FÍSICO 

 Nos primeiros dias deve evitar fazer grandes 

esforços físicos (subir e descer muitas escadas ou 

pegar em pesos). Faça períodos de repouso. 

 Gradualmente vá retomando a sua atividade 

física normal. 

 Existem exercícios apropriados para fortalecer os 

músculos abdominais após o Parto. 

 

 ATIVIDADE SEXUAL 

 O nascimento de um filho pode, numa fase ini-

cial, provocar algumas alterações na vida sexual 

do casal que, a seu tempo, serão ultrapassadas. 

 Antes de iniciar relações sexuais deve fazer uma 

consulta para exame ginecológico e programar o 

método anticoncecional mais indicado para si. 

 O facto de estar a amamentar não impede que 

possa engravidar! 

 CONGESTÃO MAMÁRIA 

 É frequente nas primeiras 48 a 72 horas após o 

Parto, verificar-se a “subida do leite”. 

 Por vezes está associado a aumento da tempe-

ratura corporal (38ºC) e a mamas tensas, quen-

tes e avermelhadas. 

 Aumente a frequência das mamadas (horário 

livre). 

 Massaje a mama com movimentos circulares 

da periferia para o centro. 

 Antes das mamadas, aplique panos quentes ou    

jatos de água durante 10 minutos. 

 Se a mama se encontrar ainda tensa depois de 

dar de mamar, retire algum leite manualmente ou 

com bomba elétrica. 

 ALIMENTAÇÃO 

 Uma alimentação saudável durante o período 

de amamentação permite garantir a qualidade 

nutricional do leite materno para o bebé. Além 

disso, facilita a perda de peso adquirido durante 

a gravidez. 

 Deve comer várias vezes ao dia, em pequenas 

quantidades (6 - 7 refeições). 

 Diminua a ingestão de alho, cebola, espargos, 

couve galega, alcachofras (podem dar ao leite 

um sabor desagradável) . 

 Evite a ingestão de alimentos potencialmente 

alergénios como o marisco, chocolate ou             

morangos. 

Após o parto… 
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 PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO 

 Se estiver a amamentar, a falta de menstruação 

pode prolongar-se durante meses, mas este 

intervalo de tempo é muito variável. 

 Se não amamenta, a menstruação geralmente 

ocorre nos primeiros 3 meses após o Parto. 

 

 EPISIORRAFIA 

 Se teve um Parto normal com 

episiotomia (corte no períneo), 

fica com pontos (episiorrafia), 

mas eles caem por si. 

 Deve mudar frequentemente o penso. 

 Lave a área genital sempre que vai à casa de 

banho com água corrente e sabão com pH neutro. 

 Seque muito bem e com movimentos suaves. 

 Aplique gelo se o períneo estiver inchado, com 

hematoma ou se sentir desconforto. 

 Os pontos são reabsorvidos naturalmente. Se 

após 7 dias eles se mantiverem, dirija-se à USF 

para serem retirados. 

 

 PÉS INCHADOS 

 É uma situação frequente no puerpério. 

 Eleve as pernas e repouse. 

 Massaje as pernas no sentido do pé para o         

joelho, faça movimentos circulares com os pés e, 

atire jatos de água fria para os pés e pernas. 

 TRÂNSITO INTESTINAL 

 A “prisão de ventre” (obstipação) bem como 

hemorróidas após o Parto são situações bastante 

frequentes. 

 Aumente a ingestão de líquidos. 

 Faça uma alimentação rica em fibras. 

 Implemente um horário para a eliminação        

intestinal. 

 Se sentir desconforto ou dor, aconselhe-se com 

o seu Médico ou Enfermeiro de Família. 

 

 APARELHO URINÁRIO 

 Após o Parto, sobretudo nos 2 primeiros dias, 

pode haver retenção de urina. Depois poderá ter 

perda de urina transitória. 

 Deve urinar frequentemente, antes mesmo de 

sentir vontade. 

 Fazer exercícios de KEGEL (contrair o períneo e 

sentir um aperto nos músculos do ânus e da          

vagina). 

 

 

 PUERPÉRIO 

 As primeiras 6 semanas após o Parto 

denominam-se de Puerpério. 

 O corpo da mulher irá enfrentar uma série de 
transformações importantes, de forma a voltar 
ao estado anterior à gravidez e a adaptar-se à 
amamentação. 

 Por volta da 4ª - 6ª semana após o Parto é          
aconselhável uma consulta com o seu Médico: 
Consulta de Revisão do Puerpério.              
Deverá levar o seu Boletim de Saúde da         

Grávida. 

 Irá ser avaliada a cicatrização dos pontos, a 
diminuição do tamanho do útero e será           
recomendado um método contracetivo. 

 

 LÓQUIOS 

 É normal haver uma perda vaginal de sangue 

(lóquios) após o Parto ou Cesariana. 

 Características dos lóquios: 

 Nos primeiros 3 - 4 dias são abundantes e 

sanguinolentos (lóquios vermelho vivo) 

 Pelo 10º dia tormam-se escassos e mais 

claros (lóquios rosa claro)  

 Geralmente desaparecem quase 

completamente pelo 15º dia com côr 

acastanhada ou amarelada, mas podem 

persistir entre 2 a 6 semanas após o parto  

 Deve ficar atenta à coloração, quantidade e 

cheiro. 

 Mudar o penso sempre que sentir humidade 

vaginal. 

 Não é aconselhado usar tampões, nem fazer 

irrigações vaginais. 


