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COMO TREINAR 
DURANTE 
ESTES 9 MESES  
E RECUPERAR 
MAIS RÁPIDO!

        GRAVIDEZ 

R
REPORTAGEM

Todas as mulheres desportistas enfrentam 
muitas dúvidas em relação ao exercício físico 
durante a maternidade. Por isso, não nos 
cansamos de afirmar que praticar desporto 
durante a gravidez melhora a saúde e bem 
estar da mãe e do filho. 
Por: Marta Leitão com Sofia Amorim 

desportiva D esde há duas décadas que os 
estudos demonstram que o 
desporto traz melhorias em 
todos os fatores importantes 

que podem afetar uma futura mãe na sua 
qualidade de vida: dores e incómodos 
pré e pós parto, bem estar psicológico, 
insónia, etc. Também vai permitir que 
o corpo se adapte melhor às mudanças a 
nível hormonal, metabólico, cardiovas-
cular, respiratório e músculo-esquelético. 
Treinar vai libertar diferentes agentes 
químicos que proporcionam uma ajuda 
no relaxamento e uma melhoria na oxi-
genação do corpo, tanto da grávida como 
do bebé. Felizmente a sociedade está mais 
consciente e cada vez mais as futuras 
mamãs continuam os hábitos de exercício 
físico durante a gravidez.  

Não se trata de treinar como 
sempre!
A grande dúvida reside em saber como 
se deve treinar durante estes nove me-
ses, qual a quantidade, intensidade e fre-
quência adequadas… A gravidez é um 
processo em que o corpo é submetido 
a inúmeras mudanças, que devem ser 
entendidas, e com o apoio do médico 
e de um profissional de exercício físico 
devem ser estabelecidas as orientações 
necessárias para adequar os treinos de 
forma a melhorar a qualidade de vida 
durante este processo e evitar compli-
cações no parto. 
Para evitar riscos, deves consultar o mé-
dico e o teu treinador sobre as ativida-
des mais recomendadas para o teu caso 
concreto, dependendo de como estiver 
a decorrer a tua gravidez, das tuas ativi-
dades preferidas, do teu estado de forma 
anterior à gravidez, etc. 
O objetivo do treino durante a gravidez 
não deve ser conseguir um excelente es-
tado de forma geral, nem manter o ní-
vel desportivo anterior, mas sim dotar 
o corpo das melhores ferramentas para 
ter uma musculatura tonificada e o sis-
tema cardiovascular preparado para este 
novo estado.
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CAMPEÃ NACIONAL DE 
CORTA-MATO AOS 4 
MESES DE GRAVIDEZ
> Sandra Teixeira, 36 anos, 
atleta detentora de um vasto 
palmarés de triunfos no atletismo 
nacional conta-nos como está a 
correr esta maratona de 9 meses

R

Aos 6 meses a atleta 
fez a última prova e 
aos 7 meses e meio 
continua treinar todos 
os dias: caminhada, 
bicicleta...etc.

«Durante o primeiro 

trimestre mantive 

todos os ritmos, fazia 

10km em terreno 

irregular nos tempos 

que fazia antes aulas 

de cycling e ginásio» 

«Desde cedo adotei o desporto como um 
estilo de vida, passando por várias moda-
lidades, até que atualmente a corrida é a 
minha opção desportiva. No entanto, não 
faço o desporto por competição mas como 
um hobbie, não treino para fazer melhores 
tempos nem para ser melhor do que nin-
guém, mas para sentir-me bem no dia a 
dia. Sou contabilista e passo a maior parte 
do tempo sentada, ou seja, um trabalho se-
dentário, daí a necessidade de tornar-me 
ativa. Paralelamente ao desporto opto por 
uma alimentação saudável, como cozidos e 
grelhados, carnes brancas e peixe, lanches 
com frutas e iogurtes. Claro que também 
não me privo de doces ou boas comidas 
regionais em festas.

«Realizo exercícios 

com pesos leves, 

braços e pernas, 

e bicicleta! Para 

o último mês de 

gravidez reservei  

o treino de piscina»

«Como desportistas, a atividade física 
deve fazer parte do nosso dia a dia. Uma 
vez que o nosso corpo está habituado ao 
treino este não é prejudicial em nada.  
Eu competi até aos 4 meses de gravi-
dez onde fui campeã nacional de  corta 
mato curto e senti-me sempre muito bem.  
Ganhei a Mini Maratona de Lis-
boa (ponte 25 de abril) com 4 meses 
e meio. Depois disso ainda corri a 
Marginal à Noite já com 5 meses mas 
em ritmos lentos e fiz a última prova 
com 6 meses, a luta contra o cancro.  
Neste momento estou com 7 meses 
e meio e continuo a treinar todos os 
dias, onde realizo 30 minutos de pas-
sadeira intercalando entre corrida 
e caminhada ou uma hora de cami-
nhada na rua. Realizo exercícios com 
pesos leves, braços e pernas e bicicleta!  
Para o último mês de gravidez reservei 
o treino de piscina!

Na minha opinião estar grávida 
não significa que não possamos fazer 
exercício físico, antes pelo contrá-
rio. Estamos num momento especial 
da nossa vida com grandes transfor-
mações do nosso corpo, mas se essas 
transformações acontecerem de uma 
forma saudável e sem exageros toda a 
gravidez se torna mais bonita e gratifi-

acentuou-se no último trimestre, devido ao 
peso que já transportava do bebé o que pro-
vocou um desconforto, mais concretamente 
ao nível de articulações. Às 32 semanas de 
gestação fiz a minha última corrida e às 34 
semanas cycling e ginásio.

A gravidez acarreta uma série de cui-
dados. O primeiro cuidado a ter são os 
ténis. O aumento de peso faz com que as 
articulações fiquem mais sujeitas a lesões, 
logo os ténis com um bom amortecimento 
são essenciais. Um outro cuidado também 
importante é a faixa de gravidez que ajuda 
a sustentar a barriga, promovendo um 
maior conforto à zona lombar. No vestuá-
rio, tem apenas de se adequar à época em 
que estamos a passar.

Foram 38 semanas e 6 dias de gestação 
em que vivi de uma forma intensa, estabe-
leci objetivos e concretizei o sonho de ser 
mãe. A minha filha nasceu com 3.125 kg e 
48 cm. Apesar de estar preparada para o 
parto normal, a minha fisionomia não me 
permitiu ter a bebé dessa forma, tendo re-
corrido a cesariana. Mesmo sendo cesariana 
e depois de confirmar com o meu obstetra 
que estava tudo bem, após um mês do parto 
voltei às corridas, 40 minutos a rolar no 
primeiro dia. Estive bem e a recuperação 
foi fantástica, engordei 13 kg na gestação, 
após uma semana do parto estava com 63 
kg, e ao fim do primeiro mês 61 kg.

O desporto é sem dúvida um aliado an-
tes, durante e depois da gravidez. Ajuda a 
nível físico e a nível psicológico. O segredo 
é: objetivos, motivação e manter sempre 
presente as regras da boa alimentação, 
assim como manter uma boa hidratação 
do organismo.»

O DESPORTO É UM 
ALIADO NA GRAVIDEZ, 
ANTES, DURANTE E DEPOIS
> Ângela Salgado, de 29 anos, 
natural de Vila Nova de Famalicão, 
é uma leitora Sport Life que 
contribuiu com o testemunho da 
sua gravidez desportiva

Quando tomei a decisão de engravidar 
pesava 64 kg. Tendo em conta a minha es-
tatura achei que seria necessário emagrecer, 
logo estabeleci o objetivo de baixar os 60 kg. 
Falei com o meu médico obstetra que me 
apoiou na decisão. Para mim era impor-
tante reduzir o peso, porque o ganho de 
peso na gestação é inevitável, mas convém 
ser monitorizado e controlado, pois estar 
acima ou abaixo do peso indicado não traz 
apenas problemas para a gestante mas tam-
bém para o bebé, tanto a nível de problemas 
de colesterol e obesidade infantil, como a 
nível de nutrientes essenciais para o seu 
desenvolvimento. O aumento de peso na 
gravidez pode variar de pessoa para pessoa 
(7 a 16kg). No meu caso sabia que o peso 
que iria adquirir era entre os 11,5 kg e 16 kg. 
Com algum esforço e dedicação, baseado 
em alguns planos de treino e “truques” de 
alimentação publicados na revista Sport 
Life, consegui alcançar o objetivo que tinha 
estabelecido, antes de engravidar. Reduzi a 
ingestão de alimentos fortemente calóricos, 
como doces e gorduras saturadas. O cuidado 
da ingestão de hidratos de carbono também 
foi importante. 

Grávida? Fazer desporto? Sim, claro, 
desde que não tivesse nenhuma contrarie-
dade na gestação, a vida desportiva seria 
dentro da normalidade que estava habituada 
a ter antes da gravidez. 

Durante o primeiro trimestre mantive 
todo os ritmos, corria 10 km em terreno 
irregular nos tempos que fazia antes de  
engravidar e fazia aulas de cycling e ginásio 
como complemento. No segundo trimestre 
comecei a regredir, passando a fazer me-
nos tempo de desporto; contudo a queda 

cante. Além do mais, o nosso corpo está 
habituado ao exercício e para mim seria 
impensável estar nove meses sem fazer 
nada.  Se tivermos um bom acompanha-
mento médico e se estiver tudo a correr 
dentro do normal, o exercício físico é 
benéfico em todos os aspetos da vida. 
Quer seja físico, psicológico e emocional.  
Grande parte dos sintomas de uma mu-
lher grávida poderá ser minimizada 
com prática da atividade física.

O meu conselho para as grávidas 
desportistas é: se se sentirem bem e a 
estiver criança saudável e mexam-se 
e façam aquilo que mais vos faz feliz! 
Se estiverem bem, a criança dentro de 
vocês também estará feliz a praticar 
atividade física.»
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Quais são as atividades mais reco-
mendadas para as grávidas? 
Caminhar, nadar, algumas aulas de grupo 
de baixo impacto e até fazer musculação 
poderá ser seguro. Dependerá de cada grá-
vida, que deve sempre procurar o que a faz 
sentir-se bem e que a beneficie! 
Ter em atenção que, por exemplo, com o 
aumento do peso durante a gestação, sobre 
os músculos do soalho pélvico, combinado 
com algum impacto, até mesmo só a ca-
minhar, pode levar a uma pressão descon-
fortável no abdómen profundo e pélvis. Se 
tal ocorrer e houver dor, deve optar-se por 
outras atividades, como a hidroginástica ou 
aulas de exercício em grupo especializadas. 
Tudo o que proporcione impacto, des-
portos muito exigentes, de combate ou 
mergulho estará completamente posto de 
parte durante a gravidez.
São muitas as transformações hormonais 
que se sentem nesta fase e o aumento das 
hormonas como a relaxina e progesterona 
promovem um aumento generalizado na 
flexibilidade das articulações e, consequen-
temente, uma hiperextensão e relaxamento 
das mesmas. Então deve-se evitar exercícios 
que requeiram alongamentos elevados.
Na continuidade destas alterações, os refle-
xos também estarão reduzidos e mais lentos 
devido à ação da progesterona. Existindo, 
também, uma alteração do centro de gra-
vidade, com o aumento da barriga, o que 
significa que a grávida não terá as reações 
rápidas o suficiente, para proteger-se numa 
queda, por exemplo. É muito importante 
que mesmo quem seja ativa e frequente um 
ginásio, procure nesta fase um profissio-
nal ou programa especializado, para poder 
continuar o seu treino com as adaptações 
necessárias, que a vão beneficiar. 
O exercício para ser seguro deverá ter em 
atenção as alterações significativas que acon-
tecem na gravidez e que afetam a segurança. 
Caminhadas; natação; bicicleta ergomé-
trica; hidroginástica; aulas de grupo que 
não envolvam impacto são algumas das 
atividades que podem ser realizadas (Ar-
tal et al, 1999).
O ideal será um programa mais completo, 
que englobe: exercícios aeróbios adequados; 
exercícios de fortalecimento e resistência 
muscular; exercícios de fortalecimento do 
soalho pélvico; exercícios de alongamentos; 

exercícios de prevenção e alívio de dores e 
exercícios de relaxamento, essenciais para 
o bem estar! 30 minutos de atividade física, 
cerca de 3 vezes por semana será suficiente 
para  sentir os benefícios.

Deve-se exercitar o abdominal?
A parte abdominal encontra-se também 
em extensão com o crescimento uterino. 
É importante evitar exercícios de alonga-
mento que sobrecarreguem os músculos 
abdominais que estão numa mudança es-
trutural. No entanto, a parede abdominal 
pode e deve ser fortalecida. Se pensarmos 
bem, será óbvio que a musculatura que sus-
tenta todo o crescimento uterino deve ser 
fortalecida. Pavimento pélvico, abdominal 
e core podem ser trabalhados, para ajudar 
na gravidez, no parto e na recuperação. 
Mas claro que os exercícios deverão ser 
adaptados e prescritos por um profissional 
da área. A ter em conta:
> Existem necessidades funcionais e me-
tabólicas durante a gravidez que fazem o 
corpo da mulher alterar-se. Consequente-
mente o crescimento do abdómen e a sua 
projeção alteram a pelve e as articulações, 
assim como a postura da grávida. A ex-
tensibilidade dos retos abdominais, com o 
alongamento das fibras, é levada ao extremo 
durante a gravidez.
> Forma-se um afastamento da linha alba, 
denominada de diástase dos retos abdo-
minais.
> A força dos músculos dos retos abdo-
minais vai diminuindo com o avançar da 
gravidez. 
Nos exercícios durante a gravidez, deve 
evitar-se flexões e rotações do tronco, assim 
como extensões. De forma a não agravar a 
separação (diástase) dos abdominais.
Como o fortalecemos? Acionando a cinta 
fisiológica do nosso corpo, com exercícios 
em que esteja a efetuar uma contração 
abdominal, acionando sempre o músculo 
transverso. Este é um músculo profundo, 
localizado abaixo do reto do abdómen e 
dos oblíquos externos e internos na região 
do abdómen. Serão estes músculos e os do 
pavimento pélvico, que sustentarão o peso 
do bebé e os órgãos pélvicos. Os músculos 
abdominais e do soalho pélvico têm uma 
relação sinérgica e existindo diástase, há 
menos suporte para os órgãos pélvicos.

?Tira as tuas 

dúvidas 

e treina 

durante os 

9 meses em 

segurança!

Por Sofia Amorim

Quais os benefícios da atividade 
física durante a gravidez, para a 
mãe e para o bebé?
São realmente significativos e muitos, tanto 
para a futura mãe como para o seu bebé. 
Todos estes benefícios encontram-se já com-
provados por vários estudos de entidades 
internacionais de Ginecologia e Obstetrícia. 
Os benefícios fisiológicos e psicológicos que 
pela prática de exercício físico vão muito 
além das razões meramente estéticas.
Apontamos os mais comuns, como: 
> Prevenção e alívio de dores, princi-
palmente de costas, que normalmente 
é das primeiras queixas das grávidas 
(Hartman&Bung; 1999). 
Sabemos que com um adequado trabalho 
muscular, existirá uma melhoria da postura 
e em consequência menos algias durante 
os 9 meses. Cada kg de peso que se ganha 
corresponde a uma sobrecarga na coluna 
de 5kg. No final, a grávida terá de suportar 
uma carga extra, superior a 50kg.
> Diminuição de edemas, aquele inchaço 
que se nota nos tornozelos e que advém do 
aumento do fluxo sanguíneo e dificuldade 
no retorno venoso.
> Aumento de força e resistência muscular 
importante para o momento do parto.
> Controlo do aumento do peso, com a 
melhoria da condição aeróbia, que atuará 
também no estado psicológico e social. Com 
a melhor perceção do corpo e das suas mu-
danças, a autoestima eleva-se, deixando a 
grávida mais disposta e com mais energia.

Temos depois os benefícios nos casos mais 
específicos, como: 

> No controlo ou prevenção da diabetes 
gestacional.

> Em mulheres grávidas com índice 
de obesidade.
> Controlo de colesterol e tensão 
arterial.
> Melhoria da obstipação. 

Estes benefícios tornam-se im-
portantes para o parto, com 
redução do medo daquele 
momento único, assim como 
no controlo da dor do mesmo 
e na recuperação pós parto, 
que será mais facilitada para 
quem treinava antes. 

Por exemplo, exercícios específicos de forta-
lecimento do períneo ajudarão na prevenção 
da incontinência urinária e facilitará o parto. 
Assim como exercícios de core, abdominais 
e respiratórios específicos para a gravidez, 
manterão uma parede abdominal forte, aju-
dando no retorno da barriga no pós parto.
É importante frisar que usufruirá de tudo 
isto caso seja adequadamente acompanhada 
e sem qualquer comprometimento, para o 
desenvolvimento do feto.
O bebé receberá um aumento de oxigénio 
no sangue se a mãe efetuar exercício den-
tro dos seus limites fisiológicos. Existem 
inclusive alguns estudos que mencionam 
que o exercício pré natal pode reduzir a 
quantidade de glicose e gordura que as mães 
disponibilizam aos seus bebés, ajudando-os 
a manter um peso mais saudável.

De que forma os programas de ati-
vidade física durante a gravidez 
devem ser adequados?
Os programas de exercício físico para grávi-
das diferem dos aplicados fora da gravidez. 
Deste modo é importante ter em mente que 
a integração numa aula específica trará sem-
pre mais benefícios, para a Mãe e o Bebé.
O objetivo de efetuar exercício nesta fase 
não deverá ser o de ficar em forma, mas sim 
o de atenuar e prevenir algumas doenças, 
dores e desconfortos, que possam aparecer.
Algo muito importante a salientar é que 
deverá ser realizada uma avaliação física 
antes do início de qualquer atividade que 
seja direcionada e específica para uma 
mulher grávida.
O profissional deverá ter formação especí-
fica e conhecimento das contra-indicações 
relativas e absolutas bem como saber de 
todas as alterações do período gestacional 
(hormonais, cardiorrespiratórias, músculo-
-esqueléticas, biomecânicas e posturais), de 
forma a elaborar um programa de treino 
adequado.
Cada mulher grávida será única, podendo 
ter mais ou menos alterações durante a sua 
gestação. Com a progressão da gravidez 
deverá existir sempre um ajuste ao plano 
de treino da grávida, levando em conta o 
estado da sua condição física no momento.
De forma gradual com o avançar da gesta-
ção, o volume e intensidade dos exercícios 
vão diminuindo. 

Que cuidados é que a grávida deve 
ter na prática desportiva?
Se nunca fez exercício antes, deve começar 
devagar por uma rotina de exercícios de 
baixo impacto. Consoante for ganhando 
resistência poderá subir gradualmente o 
nível de intensidade do seu treino. Não 
deve cansar-se em demasia, a atividade 
física não deve ser de alta intensidade, 
mas sim moderada. Se já faz exercício físico 
regularmente, em geral poderá continuar.  
À medida que a gravidez avança, poderá no 
entanto ter de diminuir o ritmo.
Os requisitos gerais para ser ativa deverão 
ser o não existir nenhuma contra-indicação 
e após a autorização médica. Além disso, 
deve utilizar um cardiofrequencímetro 
(medidor da frequência cardíaca); evitar 
exercitar-se em ambientes quentes e fazer 
pausas para beber água, antes, durante e 
após o exercício; alimentar-se bem e comer 
1h antes do seu treino. 
Deve ficar atenta a qualquer mudança, nas 
sensações físicas. É fundamental “ouvir” o 
corpo e interromper de imediato a atividade 
e procurar o médico,em caso de: perda de 
líquido amniótico; dores no peito; contração 
uterina; hemorragia vaginal; enxaqueca; 
tontura; súbito edema; redução movimento 
fetal; dificuldade em respirar ou fadiga em 
excesso. Para além disso existem algumas 
outras contra-indicações absolutas para 
qualquer atividade física, como: pré-
eclampsia, rutura de membrana, doenças 
miocardias; suspeita de stress fetal; risco de 
parto prematuro; doença infeciosa aguda; 
sangramento uterino; cérvix incompleta, 
placenta prévia ou outra situação, que o 
próprio médico poderá indicar.
Tudo o que é em excesso é prejudicial e o 
exercício durante a gravidez não é exceção! 
O exercício muito intenso pode trazer 
consequências para a mãe como: lesões, 
possibilidade aumentada de aborto e parto 
prematuro e hipoglicémias. Assim como 
para o bebé, a falta de oxigénio que o 
exercício intenso origina pode levar a má 
formações, sofrimento fetal e crescimento 
retardado. Mas se for controlado e bem 
acompanhado, sentir-se-á muito mais ativa, 
disposta e forte para os grandes momentos 
de vida que se seguem!

Professora e Diretora Geral do Programa 
Mais Vida Portugal Exercício Físico na 
Gravidez e Pós parto

Sofia Amorim

E
ESPECIALISTA

R

www.maisvidagestantes.net
Disponível com Aulas de grupo e Treino 
personalizado a nível nacional
Locais: Lisboa - Clínica das Conchas 
(www.clinicadasconchas.pt);
Almada – Steps Studio; Porto – Welldomus
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A idade atual da mulher grávida supera 
muitas vezes os 30 anos, a atividade física 
pode não ser a adequada e na maioria 
dos casos é reduzida, a obstipação afeta a 
mais da metade das mulheres gestantes 
como também a dor lombar e pélvica. 
Todos estes fatores favorecem que no 
fim da gravidez o pavimento pélvico não 
se encontre nas melhores condições 
pelo que surgem em muitas mulheres 
perdas de urina ao esforço causado por 
uma atividade incorreta dos músculos do 
pavimento pélvico.  
É importante começar a realizar exercícios 
do pavimento pélvico desde o segundo 
trimestre da gravidez. A realização destes 
exercícios vai aumentar a tonicidade e 
a resistência e assim prevenir lesões 
perineais e facilitar a saída do bebé. Evitam 
também sintomas como a incontinência 
urinária e a obstipação durante a gravidez 
e após o parto.
Devem realizar-se numa posição 
confortável, no início começar na posição 
deitada e de lado. Estas posições permitem 
o relaxamento dos restantes músculos do 
corpo e assim permitem maior consciência 
da musculatura pélvica mas também são 
posições horizontais onde o abdómen não 
faz pressão sobre o pavimento pélvico. 

Para começar a praticar estes exercícios, 
recomendamos ter a bexiga vazia e tomar 
consciência desta musculatura. Como? 
Imagina que estás a evitar eliminar 
gás e tentar deter o fluxo de urina ao 
mesmo tempo. A sensação é de “apertar 
e levantar”, cerrar e deter os fluidos e/
ou gases. Assegurar-te de estar a apertar 
e levantar sem contrair o abdómen, as 
pernas, ou os glúteos ou até reter a 
respiração. Por outras palavras, só os 
músculos do pavimento pélvico deverão 
estar a trabalhar. Uma vez identificados 
os músculos do pavimento pélvico 
podemos proceder a realizar o exercício, 
de forma lenta para trabalhar as fibras 
de resistência, e de forma rápida para 
trabalhar as fibras mais rápidas e fortes.  
Vê os exercícios no artigo da página 80.

Por: Estefania Garcia,
Fisioterapeuta

Cuidado do 
Pavimento Pélvico 
durante a Gravidez
Durante a gravidez o pavimento 
pélvico está submetido a mudanças 
hormonais e deve suportar 
progressivamente o aumento de peso 
da mãe conforme o crescimento do 
abdómen. 

ARTAL, R.; POSNER, M.D. Respostas fetais ao exercício materno. In: ARTAL. ; WISWELL, R.A.; 
DRINKWATER, B. L. O exercício na gravidez. 2º Ed. São Paulo: Manole, 1999.
Guia de Exercício Físico na Gravidez e Pós parto, Mais Vida Portugal, 2ª edição 2014 
HARTMANN S, BUNG P. Physical exercise during pregnancy: physiological considerations 
and recommendations. J Perinat Med 1999; 27: 204-15.

Se até então não efetuavas qualquer exercício, 
nestes primeiros 3 meses e sendo este o período 
de maior risco para a gravidez, aconselhamos 
a que não inicies a atividade física agora. Se já 
efetuavas exercício, reduz a intensidade do treino, 
sem forçar o ritmo e sem ficar ofegante.

Deve-se ter em conta que o exercício no 
1º trimestre pode alterar a sinalização 
hormonal responsável pela implan-
tação e manutenção uterina. Por 
diretrizes internacionais, a 
sua prática deverá ser so-
mente a partir das 12 
semanas.

Os desconfortos iniciais tendem 
a diminuir nesta fase e a barriga 
torna-se mais proeminente, embora 
ainda não pese muito! Esta é assim 
considerada a melhor fase da gravi-
dez em que se sente mais energia e 
disposição.

Em termos de Exercício Físico, 
deverás guiar-te pelo que já fazias 
anteriormente. Se estiveres habituada 
a fazer atividade física regularmente, 
não há qualquer motivo para suspen-
der a prática, exceto por indicação 
médica. Se o corpo estiver habituado 
à atividade física, pode até “queixar-
-se” da sua falta, pois priva-te de oxi-
genação, descontração e bem-estar 
geral que lhe proporciona.

A partir desta fase, os exercícios 
em decúbito dorsal (posição deitada 
de costas) deverão ser evitados ou 
alterados para maior conforto, por 
exemplo existindo umas almofadas 
que proporcionem um posiciona-
mento mais inclinado. Isto porque 
o útero fará compressão da aorta e da 
veia cava inferior (síndrome supina 
hipotensiva) caso estejas deitada, 
diminuindo o retorno venoso e o 
débito cardíaco. 

Deves também evitar exercícios 
que envolvam excesso de carga; sal-
tos; mudanças bruscas de direção; 
movimentos fortes; trepidação ou 
risco de queda.

Nesta última fase de gravidez o 
cansaço aumentará pois as ener-
gias serão mais direcionadas para 
o crescimento do bebé. Aparecem 
por vezes alguns desconfortos típicos, 
como: azia; falta de ar; maior vontade 
de urinar; inchaço de pés e pernas;  
cãibras; dificuldade em dormir e 
dores de costas. A boa notícia é que 
muitas destas situações podem ser 
apaziguadas com o exercício ade-
quado.

Podes e deves manter-te ativa 
com:

- Exercícios aeróbios de baixo im-
pacto que melhorem o fornecimento 
de oxigénio para ti e para o teu bebé.

- Exercícios funcionais, de for-

talecimento muscular de braços,  
costas e pernas, que te preparem para 
os cuidados pós natais. 

- Exercícios de relaxamento e pos-
turais, que diminuam algumas dores 
que possam surgir e que corrijam más 
posturas. 

- Procura dar mais ênfase  
a exercícios que fortaleçam as cos-
tas e que ajudem no retorno venoso  
(o tal inchaço que poderá aparecer com  
o decorrer da gravidez).

Reduz a intensidade do treino  
e as cargas utilizadas. Lembra-te 
que o exercício na gravidez não tem 
o objetivo de melhorar a condição 
física, mas sim de a manter!

?Que ajustes 

devem ser feitos 

nos diferentes 

estádios da 

gravidez?

 1º TRIMESTRE                                                      

 2º TRIMESTRE               

 3º TRIMESTRE               
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