
 

ARTIGO 1 

EXERCÍCIO PÓS PARTO – COMO, QUANDO E ONDE FAZER? 

 

Já todas nós, ouvimos falar dos vários benefícios do Exercício após o parto…. 

Recuperação do pavimento pélvico e da musculatura abdominal; recuperação mais rápida 
do peso pré parto; prevenção de lesões; melhora de postura; alívio de dores e todo um 

treino para manutenção de uma boa forma física, são só alguns que poderemos enumerar. 
Para a rotina do dia-a-dia, o retorno a uma atividade física, irá certamente ajudar a 

melhorar o humor, a controlar o stress da nova função de ser Mãe e também ajudar na 
qualidade do sono, devido às endorfinas (neurotransmissor que atua como analgésico e traz sensação 

de bem-estar)  libertadas durante o exercício. 
 

COMO ESCOLHO O LOCAL, PARA FAZER A MINHA RECUPERAÇÃO PÓS PARTO? 

Existem atualmente um sem número de locais, que mencionam efetuar aulas de 

recuperação pós parto, deixamos-lhe algumas dicas que deverá levar em consideração: 

- Procure um local com um Profissional especializado em Exercício Físico na Gravidez e pós 

parto, que proporcione aulas em grupo. Para além de ser imprescindível, que tenha um 

Profissional que saiba prescrever exercício específico. Verá que todo o convívio com outras 

recém mamãs e troca de experiências, será benéfico para si e a libertará de muito stress.  

- Verifique se o local faz uma avaliação física e testes específicos para a prescrição de 

Exercício no Pós parto. Itens como verificação da diástase abdominal; incontinência 

urinária; retenção de peso, são alguns dos pontos essenciais. Todo e qualquer exercício 

abdominal deverá ser evitado, até o total fortalecimento da sua musculatura pélvica. A 

recuperação correta, deverá ser de dentro para fora, dos músculos distais para os 

proximais. 

- Opte por um local, em que possa levar o seu bebé e que ele fique perto de si, assim como 

possa até integrar algumas aulas. Neste caso, terá a vantagem de não ter a preocupação de 

ter de deixar o bebé, principalmente se estiver a amamentar.  

- Verifique a partir de quanto tempo, após o parto, autorizam o início das aulas. Um 

trabalho de pós parto, somente de recuperação pélvica poderá ser iniciado após 1 ou 2 

semanas depois do parto. No entanto, se o que procura são aulas de exercício físico, tenha 

em atenção que deverá esperar cerca de 4 semanas, após um parto vaginal e até 6 semanas 

se tiver tido parto por cesariana (diretrizes das principais entidades internacionais de 

pesquisa na área de Exercício na Gravidez e Pós parto) 

 



 

RETORNO GRADUAL. E PORQUÊ? 

Todas as recém mamãs, procuram quase exclusivamente uma única coisa…  

“Quero perder o peso que ganhei!” ou… “quero perder rapidamente esta barriga!” 
 

Temos uma MÁ notícia para si!  
O seu corpo sofreu transformações durante 9 meses, acha que ele terá “obrigação” de ficar 

em forma passado 1 ou 2 meses? 
 
Considera-se o período de puerpério, entre o parto e a normalização das mudanças 

fisiológicas ocorridas. Regra geral, estabelecem-se 40 dias de duração desse estado, no 
entanto estudos comprovaram que as alterações cardiovasculares por exemplo, chegam a 

demorar cerca de 6 meses, a voltar aos níveis pré parto. Entidades internacionais de 
estudos e pesquisas nesta área, consideram que o período de pós parto, poderá levar até 1 

ano. 
Aguarde o tempo que mencionamos atrás, 4 semanas após parto normal ou 6 semanas 

após cesariana. Espere que o seu sangramento cesse e em caso de episiotomia, espere que 
a dor passe totalmente. 

Fazer muito exercício e muito cedo, será prejudicial para si. Os seus níveis hormonais não 
estarão estabilizados, a sua estrutura muscular e articular ainda estará fragilizada. 

O objetivo deverá ser o da reabilitação fisiológica e funcional e não o treino para 
rendimento.  

Damos-lhe um exemplo: No pós parto, existe um baixa grande do nível de cortisol 
(hormona de adrenalina). Esta é necessária durante o exercício, para o aumento da batida 

cardíaca e da respiração, proporcionando mais fluxo sanguíneo para os músculos. 
Ao efetuar um exercício a um nível elevado, gastará as suas reservas de adrenalina, ainda 

antes de estas terem sido repostas. Em vez de beneficiar com o exercício, sentindo-se com 
mais energia, este irá esgotá-la ainda mais. 

Quando iniciar o seu programa de atividade física, lembre-se que comer bem, tornar-se-á 
ainda mais importante. Principalmente se estiver a amamentar, pois o seu corpo 

necessitará de cerca de 500 calorias extra, para a produção do leite. Não será hora de 
dietas, mas sim de continuar (ou iniciar) uma alimentação rica e equilibrada, com todos os 

nutrientes necessários. 
Tendo isso em atenção e hidratando-se sempre muito bem, verá que o exercício em nada 

prejudicará, o aleitamento do seu bebé!  
O nascimento do seu bebé; as novas tarefas; as novas funções; a transformação do seu 

corpo; o pouco descanso…todos estes aspetos são novas exigências, físicas e psicológicas. A 
melhora do aspeto físico, trará certamente benefícios, fará PRINCIPALMENTE com que não 
se esqueça de si! 

 
Por Sofia Amorim, Direção do Mais Vida Gestantes Portugal.  

 

 



 

ARTIGO 2 

PLANO DE EXERCÍCIOS, PARA RECÉM MAMÃS 

O nascimento do seu bebé; as novas tarefas; as novas funções; a transformação do seu 
corpo; o pouco descanso…todos estes aspetos são novas exigências, físicas e psicológicas.  

A melhora do aspeto físico, trará certamente benefícios, fará com que não se esqueça de si! 
Será necessário tempo e persistência, para atingir os seus objetivos. Nem todas as mamãs 

recuperam num mês. Cada uma tem o seu ritmo próprio; anatomia física; genética; 
metabolismo e vontade. 

Quem sabe se não será agora, que conseguirá a forma física que sempre desejou! 
 

Gostaria de se sentir mais ativa, mas não tem tempo ou possibilidades de ser acompanhada 
por um profissional? Deixamos aqui alguns exercícios, que pode iniciar em casa! 

Siga estas instruções: 
- Faça sessões breves mas frequentes. Comece por 20 a 30 minutos, de 4 a 5 dias por 
semana. Não esgotará a energia e tonificará melhor os músculos.  

- Execute os exercícios de forma lenta e segura. Respire profundamente e descanse entre 
cada série. 

 
EXERCÍCIOS KEGEL: 

Já sabemos que, após o esforço despendido pelo soalho pélvico, durante o trabalho de 

parto. Esta musculatura deverá ser a primeira, a ser reabilitada. 

- Poderá começar por se deitar no chão, em decúbito dorsal (barriga para cima) e as duas 

pernas fletidas, nesta posição experimente respirar profundamente e pressionar a sua 

barriga contra as costas e o chão. Ao mesmo tempo que sentirá sua zona pélvica a contrair.  

Repita de 10 a 12 vezes. 

 

- Efetue exercícios de Kegel, contraindo o esfíncter e a uretra (zona do períneo) como se 

quisesse parar de urinar. Não o faça no momento que está a urinar, mas poderá fazer após. 

Faça contrações rápidas, outras mais lentas e vá aumentando as repetições das mesmas. 



 

PROTEJA AS COSTAS: 

No pós parto, derivado a algumas posturas incorretas, ao carregar o bebé, a amamentar e 

até derivado ao peito, que poderá estar mais pesado, as dores de costas podem 

intensificar-se. 

- Em 4 apoios no chão (mãos alinhadas com os ombros e joelhos com a anca), efetue o 

movimento de  “gato”. Inspire enrolando bem as costas e expire desenrolando-as. Repita 

de 10 a 12 vezes. 

 

- Fortaleça as costas na mesma posição, retirando um braço do chão com a sua perna 

oposta, esticando-os bem e repetindo para ambos os lados. Efetue 8 repetições, para cada 

lado. 

 

- Sentada numa cadeira ou no chão e mantendo a barriga bem contraída, tente levar os 

seus ombros para trás, juntando as omoplatas e relaxando de seguida. Efetue 3 séries de 8 

repetições. 

ABDOMINAIS: 

O trabalho típico de abdominal, só deverá ser iniciado após termos a certeza de que o 

pavimento pélvico está fortalecido e de que não existe uma diástase abdominal 

(afastamento dos abdominais que não seja fisiológico).  

 



Devemos nos recuperar de dentro para fora! Logo os músculos proximais (pélvicos 

profundos e transverso) deverão ser trabalhos e só posteriormente os músculos distais 

(reto abdominal) 

- Sugerimos que inicie um trabalho pélvico e com este exercício, estará também a alongar 

as suas costas: Deitada em decúbito dorsal e com as duas pernas fletidas, comece por 

retirar as suas costas do chão lentamente começando pela pélvis. Ficando numa posição de 

prancha e voltando a baixar as costas, vértebra por vértebra. Efetue 3 séries de 8 

repetições. 

 

- Comece por trabalhar os seus abdominais, mantendo-se deitada e trazendo os seus 

joelhos junto ao peito, afastando-os de seguida. Efetue 3 séries de 8 repetições.  

 

PERNAS: 

Aumente o retorno venoso, para que a retenção de líquidos possa começar a desaparecer. 

- Coloque-se de pé, suba e desça para as pontas dos pés. Faça-o com as suas pernas abertas 

á largura das suas ancas e experimente o mesmo exercício, juntando os calcanhares e 

mantendo os dedos dos pés afastados. Efetue 3 séries de 8 repetições.  



 

ALONGAR: 

Não se esqueça desta parte! 

Ajudará a ficar em forma, a retirar o excesso de stress ou a aliviar alguma dor ou incómodo. 
Deixamos algumas dicas de possíveis alongamentos: 

 
- Alongue pescoço, colocando as suas mãos da nuca e trazendo o queixo ao peito ou 

efetuando movimentos laterais. 

 

- Deitada, alongue glúteos e costas (parte inferior, zona da lombar) posicionando as suas 

mãos por trás da perna de apoio e puxando na sua direção, enquanto a outra perna se 

mantêm fletida, com o pé apoiado no joelho. Efetue para os dois lados. 

 

 



 

 

Por Sofia Amorim, Direção do Mais Vida Gestantes Portugal.  

 

 

 

No final desta série ou logo no início e 

mesmo durante o dia… estique-se, 

espreguice-se, sempre! 

 


