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MAMÃ CUIDA BEM DE TI! II
ǌǌ Exercício Físico
ǌǌ Sexualidade

Exercício Físico15

ǌǌ Exercício físico regular e adequada à gestação é benéfico para a saúde e bem estar

da gestante e do bebé;
ǌǌ São recomendados, pelo menos, 30 minutos de atividade física moderada todos os
dias ou na maioria dos dias da semana;
ǌǌ Uma gravidez ativa contribui para a prevenção e o controlo de algumas condições:
ǌǌ Aumento excessivo de peso;
ǌǌ Pressão arterial elevada;
ǌǌ Diabetes gestacional;
ǌǌ Cansaço;
ǌǌ Edema nas pernas;
ǌǌ Cãibras.
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Exercício Físico15

ǌǌ Uma gravidez ativa contribui para a prevenção e o controlo de algumas condições

(continuação):
ǌǌ Instabilidade do humor;
ǌǌ Dores nas costas e nas pernas;
ǌǌ Obstipação;
ǌǌ Falta de ar;
ǌǌ Pré-eclâmpsia.
ǌǌ Atividade física regular não aumenta o risco de partos prematuros, de abortos e de
nascimento de bebés com baixo peso.
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Exercício Físico15

ǌǌ Atividades físicas seguras para o período de gestação (praticadas com intensidade
moderada):
ǌǌ Caminhada;
ǌǌ Corrida;
ǌǌ Natação;
ǌǌ Andar de Bicicleta (à medida que a barriga cresce o seu equilíbrio pode ser
prejudicado e será preferível optar por bicicletas estáticas);
ǌǌ Musculação (treino de força com intensidade moderada);
ǌǌ Hidroginástica;
ǌǌ Aulas de pilates, ioga, alongamentos, entre outros.
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Exercício Físico15

ǌǌ Evitar ficar de pé, parada por longos períodos. Esta posição pode causar tonturas
e reduzir a circulação do sangue no útero. Deve mudar de posição com mais
frequência ou manter-se em movimento quando estiver de pé.
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Exercício Físico15

ǌǌ Alguns tipos de atividade física não são recomendados durante a gravidez:
ǌǌ Atividades com impacto, risco de queda ou trauma na região da barriga, como:
ǌǌ Andar a cavalo, esquiar, desportos coletivos (futebol, voleibol, andebol,
basquetebol, entre outros), judo, andar de bicicleta em piso irregular,
surf, ginástica artística, ténis , squash, aulas de ginástica com saltos ou
movimentos bruscos.
ǌǌ Atividades deitada de costas, principalmente após as 16 semanas. Uma vez
que o peso da barriga pode pressionar alguns vasos sanguíneos, dificultando a
circulação do sangue e causando falta de ar, fraqueza e mal estar;
ǌǌ Mergulho subaquático.
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Exercício Físico15

ǌǌ Deve-se preparar o corpo para iniciar a atividade física e terminar a atividade de

forma lenta:
ǌǌ Iniciar com um aquecimento de 5 a 10 minutos, com alongamentos e uma
atividade leve, como caminhar lentamente;
ǌǌ Ao terminar, reduzir o ritmo durante os últimos 5 a 10 minutos e alongar no fim;
ǌǌ Irá prevenir dores musculares e permitirá que o seu coração e a circulação do
sangue se adaptem ao início e ao fim de cada atividade, evitando assim cansaço
antecipado, fraquezas e tonturas.

AULA 4

MAMÃ CUIDA BEM DE TI! II

7

Exercício Físico15

ǌǌ Estar atenta a alguns sinais de alerta, deve parar-se a atividade física se:
ǌǌ Perda vaginal (sangue ou líquido);
ǌǌ Sentir-se adoentada ou cansada;
ǌǌ Dificuldades em respirar;
ǌǌ Sentir dor no peito, dor de cabeça, dores nas pernas, fraqueza muscular;
ǌǌ Contrações no útero.
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Sexualidade7,8,10

ǌǌ Não existe qualquer inconveniente em ter relações sexuais durante a gravidez e

recomenda-se uma vivência normal e plena da sexualidade;
ǌǌ A possibilidade de magoar o bebe é inexistente, porque ele se encontra protegido
pelo líquido amniótico e pelo útero;
ǌǌ Com o decorrer da gravidez e com o aumento do abdómen sugere-se que se
adotem posições/posturas que não exerçam pressão sobre o mesmo.
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Sexualidade7,8,10

ǌǌ As relações sexuais poderão ser mantidas durante toda a gestação a não ser que
exista:
ǌǌ Dor;
ǌǌ Perda de sangue;
ǌǌ Infeção vaginal;
ǌǌ História de aborto espontâneo;
ǌǌ Aborto iminente;
ǌǌ Rutura das membranas (perda de líquido amniótico);
ǌǌ Dilatação cervical;
ǌǌ Ameaça de parto prematuro;
ǌǌ Indicações contrárias da parte do médico.
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