
Pós-Parto



Programa de Saúde e Bem-estar no Pós-Parto

BEM-VINDOS

Primeiro que tudo, muitos parabéns pelo nascimento do seu bebé. 
O percurso de cada mulher é único e, por isso, aqui poderá encontrar um
acompanhamento personalizado, por uma equipa de tem formação
específica e anos de experiência com famílias.

Após o parto, toda a atenção é dedicada aos cuidados e à descoberta do
bebé. A mãe necessita de repouso, de uma dieta nutritiva e pode demorar a
chegar a motivação para voltar a fazer exercício.

Aqui vamos ajudá-la a sentir-se saudável, plena, informada e confiante, para
que viva este período tão exigente, de uma forma mais positiva e tranquila.
O seu bem-estar também será o bem-estar do seu pequeno tesouro. 



como funciona
O QUE INCLUI A MENSALIDADE?

- 3 aulas/ semana: Presenciais e/ou On-line (em live streaming)
- Acompanhamento permanente da Fisioterapeuta 
- Acesso gratuito aos Workshops mensais
- Grupo de Apoio com outras Mães em Pós-Parto no Whatsapp 

O QUE É NECESSÁRIO NAS AULAS ON-LINE?

- Aceder à aula através da plataforma ZOOM (poderá seguir o link de
diretamente no computador ou instalar a app se preferir no seu
smartphone.
- Ter um tapete, bola pequena e elástico de exercício (que também
poderá adquirir connosco)

E SENÃO CONSEGUIR ESTAR PRESENTE NA AULA?

Será partilhado consigo a gravação que poderá ver nos 7 dias
seguintes, ao seu ritmo.



Presencialmente são realizadas em pequenos grupos, num estúdio amplo e arejado e na piscina
terapêutica. As aulas on-line são em direto, com vigilância permanente da Fisioterapeuta. Poderá fazer
ambas as aulas. Os exercícios são baseados nos princípios do Pilates clínico, na reabilitação do core e
no treino funcional. Os principais objetivos são reverter a diástase abdominal, recuperar o pavimento

pélvico, aumentar a consciência corporal, melhorar a sua condição física geral e promover um estilo de
vida mais saudáveis, para a mulher e bebé.

Como são as aulas?



Quais as vantagens?
- Aumentar a tolerância ao esforço e sentir-se com mais           
energia
- Melhorar a postura e prevenir/aliviar dores nas costas
- Reduzir o perímetro abdominal 
- Prevenir a incontinência urinária e o prolapso dos
órgãos pélvicos
- Melhorar a auto-confiança e a auto-estima
- Adaptar o corpo da mãe ao cuidado de um bebé que
cresce diariamente
- Promover uma maior vinculação com o bebé
- Encontrar um grupo de apoio com outras mães e bebés



Quando se sentir preparada, preferencialmente após
as 3 semanas, em caso de parto vaginal e após as 6
semanas em caso de cesariana. 

É imprescindível para começar o programa fazer
uma consulta de fisioterapia pélvica. Nesta consulta
é avaliada a diástase, a função dos músculos
pélvicos, a cicatriz (períneo/ cesariana) e são
ensinados individualmente os exercícios mais
importantes. Caso não seja feita connosco, poderá
fazer com outra colega e trazer o relatório. 

Lembramos que nunca é tarde e terá sempre
potencial de recuperação.

Quando pode começar?



Dependerá de cada mulher, do seu ponto de partida e dos seus objetivos. Para algumas pode ser apenas o
tempo até sentir vontade de realizar o exercício que praticava regularmente, para outras fará sentido
frequentar as aulas até ter outras exigências na sua vida, como começar a trabalhar.

Quanto tempo dura o Programa?

E onde fica o meu bebé?
O seu bebé será muito bem-vindo e poderá acompanhá-la sempre (aulas,
consultas ou tratamentos individuais). Encontrará todas as condições para que se
sintam os dois confortáveis e seja possível alimentá-lo, mudar uma fralda,
acolher o choro, adormecê-lo, ... tudo no espaço da aula ou fora.
Durante a aula pode ficar numa almofada de amamentação ou espreguiçadeira
ao seu lado ou deitado no colchão, junto de si.  Alguns dos exercícios poderão
ser feitos com ele inclusive.



MARIANA ROSA

Fisioterapeuta desde 2008, Pós-graduada em Saúde da Mulher, com formação
em exercício na gravidez e pós-parto, práticas somáticas, fisioterapia pélvica,
ginástica abdominal hipopressiva, conselheira em aleitamento materno, instrutora
de massagem infantil, osteopatia pediátrica e dança para mães e bebés de colo. É
fundadora e CEO do Programa Aquamãe e já acompanhou dezenas de famílias
desde 2012.

Quem orienta as aulas?

RITA FERNANDES

Fisioterapeuta e Pt / Técnica especialista de exercício físico há 8 anos. Entusiasta
do movimento humano, alia os conhecimentos de reabilitação à fisiologia do
exercício e metodologias de treino para desenvolver um trabalho integrado de
condição física, que procura a saúde e bem-estar. Encara a maternidade como a
experiência mais transformadora da sua vida. Adora trabalhar com mulheres e
mães que procuram a melhor versão de si mesmas.



- Auto-cuidado da mãe no Pós-parto
- Cuidados ao recém-nascido: particularidades, 

higiene, sono, segurança
- Amamentação
- Conheça o seu pavimento pélvico
- Segurança Infantil e Primeiros Socorros Pediátricos
- Direitos Laborais na Gravidez e Parentalidade
- Babywearing
- Nutrição na Gravidez e Pós-parto
- Massagem do Bebé
- Baby yoga
- Introdução Alimentar e BLW
- Desenvolvimento do Bebé
- Planear o regresso ao trabalho

Workshops

São sessões teórico-práticas de 1h30 acerca dos
mais variados temas em torno da maternidade. São
orientados pelos elementos da nossa equipa e pelos

nossos parceiros. São feitos presencialmente ou
através do ZOOM, em Live Streaming, dando

oportunidade a esclarecer todas as suas questões.



Curso Massagem do Bebé 
Fisioterapia Pélvica
Osteopatia Mulher e Bebé
Massagem pós-parto
Drenagem Linfática
Nutrição 
Psicoterapia
Medicina Tradicional Chinesa
Medicina Quântica
Tratamentos de corpo e rosto
Watsu/ Aqurelax 

Serviços



NUTRIÇÃO

Patrícia Segadães

OSTEOPATIA NA
GRÁVIDA E NO BEBÉ

Isabel Tomaz

MEDICINA CHINESA E
DOULA

Márcia Sampaio

PSICOLOGIA

Ana Rita Carmo

Equipa
FISIOTERAPIA

PÉLVICA

Mariana Rosa



Programa com Pais e Bebés, utilizando a prática antiga da 
massagem infantil, de acordo com o curso reconhecido pela 
Internacional Association of Infant Massage, presente em mais 
de 70 países. Os principais objetivos são RELAXAR, ALIVIAR, 
ESTIMULAR e INTERAGIR, através do ensino de técnicas de massagem em todo o corpo, ginástica
com o bebé, estratégias de relaxamento e serão abordados temas como as cólicas, o choro, o sono, a
vinculação e o desenvolvimento do bebé. 
Salientamos como benefícios o alívio dos principais desconfortos do bebé, a estimulação dos sistemas
circulatórios, digestivos, imunitário, nervoso e hormonal, o aumento do vínculo pais/bebés, a
diminuição da ansiedade e stress dos Pais/Bebés e promover a sua auto-confiança.
Basta trazer uma mantinha e um coração aberto, que nós oferecemos o óleo 100% vegetal.  

Curso de Massagem do Bebé
São 5 sessões teórico-práticas, às Quartas-feiras às 15h30 

dedicadas a toda a família.



"Tive o privilégio de fazer todo o acompanhamento pré e pós-parto com o AquaMãe e não podia ter
sido melhor . A hidroterapia trouxe-me um bem estar que não conheci na gravidez anterior e toda a
dinâmica e experiência das fisioterapeutas especialistas em mães e depois no pós, mães e Bebés, foi
de um valor incalculável, incluindo uma paixão enorme e dedicação extrema que têm. Por tudo muito
obrigada, somos mais felizes, mais completas, e sem dúvida, mais em forma" 

Raquel Vasconcelos e Carolina

"A melhor decisão foi ter ido fazer o programa AquaMae. Foi tão importante para o meu pós-parto!!
as aulas no estúdio, a massagem do bebé... e sobretudo estar com outras mães !! Grata às
Fisioterapeutas por todo o carinho e paciência"

Maria Inês Fernandes e João António 

"Obrigado às fisioterapeutas por toda a ajuda e apoio desde a gravidez ao nascimento e crescimento
do Vasco! A nossa família agradece."

Carla Côrte-Real e Vasco 

Testemunhos



Acabou de nascer também uma
mãe! Estaremos aqui para cuidar
de si e apoiá-la nesta grande
aventura que é a maternidade.

Esperamos por vós!



Dúvidas?
Não hesite em
contactar-nos!

EMAIL

geral@estorilwellnesscenter.pt
TELEFONE

21 465 8610
MORADA

Estoril Wellness Center
Rua Particular do Hotel Palácio
2769-504 Estoril



Onde estamos? 

SIGA-NOS NAS REDES 
 

Instagram @aquamae_ewc
 

Facebook
Aquamãe - Estoril Wellness

Center

VISITE-NOS
 

Marque a sua visita.
Teremos todo o

gosto em receber-
vos.

PARCERIAS
 

Bioderma
 

Leva-me Contigo (Babywearing)
 

Óleos da Unii (Organii)
 

Linha maternidade da Limarosa
Apothecary


