
Por que o exercício físico  
é tão importante na  
gravidez e após o parto?
Estar grávida não significa que não se 
deva movimentar, pelo contrário: exercí-
cio físico regular durante e também 
após a gravidez é a condição necessária 
para uma boa saúde para si e para o seu 
filho.

As mulheres que se movimentam bas-
tante podem prevenir dores nas costas 
e nas pernas durante a gravidez. Elas 
aguentam melhor o esforço de um par-
to, ficam em forma mais rapidamente 
depois do parto e conseguem gerir mel-
hor as exigências da nova rotina diária. 
Além disso, os quilos supérfluos obtidos 
durante a gravidez não têm hipótese 
de se instalar. Se ficar sem fôlego no 
mínimo 30 min.por dia, está fazer bem a 
si e ao seu filho e a evitar doenças.

Mães em forma – 30 min. sem fôlego por dia
Uma gravidez é um momento especial para cada mulher e para o seu corpo. A Direção Geral de 
Saúde de Grisões gostaria de ajudá-la, no âmbito do programa  «Bisch fit?»/«Está em forma?», 
a aumentar o seu bem-estar e o do seu filho através da prática de suficiente  exercício físico.

Portugiesisch

Que tipo de exercício 
físico e quanto exercício 
físico posso fazer?
Basicamente qualquer exercício físico 
é melhor que nada. Se a sua gravidez 
estiver a decorrer sem problemas, pode 
fazer diariamente tanto exercício físico 
quanto lhe for agradável. Motive-se com 
a ajuda de um contador de passos. Se o 
tiver consigo no bolso das calças ou da 
saia, ele regista os seus passos durante 
todo o dia. À noite pode introduzir os 
passos no aplicativo App« Bisch fit?»/ 
«Está em forma?» (este aplicativo pode 
ser carregado gratuitamente no smart-
phone). Com o aplicativo poderá também 
converter outras atividades desportivas, 
como natação, andar de bicicleta de 
forma descontraída, dança ou ginástica 
e somá-las aos demais passos.

Para mais informações:  
graubünden-bewegt.ch
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Dicas de como movimentar-se  
mais na vida diária

Passear sozinha, com a sua família  
ou amigos/amigas

10 min. = 1.100 passos

Subir escadas
10 min. = 2.150 passos

Ir a pé às compras
10 min. = 1.100 passos

Trabalho no jardim
10 min. = 1.340 passos

Natação
10 min. = 1.950 passosSair numa paragem 

anterior à de costume
10 min. = 1.100 passos

Andar de bicicleta descontraidamente
10 min. = 2.280 passos



Cursos para Mães em Forma
Nos cursos para Mães em Forma, a senhora ficará no mínimo 30 min. sem fôlego, o que é o  
tempo exato para ativar a circulação e libertar as hormonas da felicidade. As instrutoras possu-
em uma formação especial e ajudam-na em caso de insegurança, respondem às suas perguntas 
e dão dicas preciosas. Descubra que o exercício físico é divertido e que em quantidade moderada 
faz muito bem durante a gravidez! Depois do parto, o exercício físico regular ajuda a perder os 
quilos supérfluos. O diafragma pélvico também fica em forma novamente. Todas as mulheres de 
todas as idades e origens são bem-vindas! Fazer exercício – Encontrar amigas – Rir. Trata-se 
,então, de um encontro para manter a forma. 

Na nossa página de Internet graubünden-bewegt.ch, encontrará toda a informação sobre os 
Cursos das Mães em Forma, sobre a alimentação durante a gravidez/amamentação e sobre  
o contador de passos.

Gostaria de ter mais informações  
sobre os nossos projetos? 
Subscreva a Newsletter de «Bisch fit?»/«Está em forma?»  Envie-nos este cartão de resposta  
e receberá uma garrafa de bebida. Os seus dados não serão transmitidos a terceiros!

Apelido

Morada

E-mail

Nome próprio

Código postal localidade
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Alimentação saudável
O que é uma alimentação saudável? Especialmente durante a gravidez e a amamentação, muitas 
mulheres questionam-se sobre este tema. A brochura «Alimentação na Gravidez e Amamen-
tação» do Departamento Federal para Segurança Federal e Serviços Veterinários BLV é muito ab-
rangente e fornece informações valiosas. Se não tiver recebido a brochura com o presente folheto, 
poderá encomendá-lo na nossa loja online.

Por favor, não se esqueça também de beber água suficiente. A água não tem calorias, é gratuita  
e dá-lhe energia para todo o dia! Na nossa página de Internet graubünden-bewegt.ch, encontrará 
toda a informação sobre os cursos «Mães em Forma» /«Fit Mams», sobre a alimentação durante  
a gravidez/amamentação e sobre o contador de passos. Fit Mams (Mães em forma), em colabo-
ração com ginecologistas e a Embaixadora das Mãs em forma. 
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