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RESUMO 
Introdução: Diástase do reto abdominal (DRA) é a condição ou disfunção na 
qual os músculos retos abdominais, ligados através da linha alba são 
distanciados. Dentre os tratamentos conservadores está a fisioterapia, que 
promove a correção da DRA. O principal objetivo deste artigo foi demonstrar o 
papel da fisioterapia no tratamento da DRA puerperal. Métodos: Trata-se de 
uma revisão sistemática da literatura. As buscas foram realizadas nas principais 
bases de dados em saúde: LILACS, PEDro, PubMed e Cochrene Library; 
publicados entre os anos de 2012 e 2022, e que abordassem o tema proposto. 
Resultados: Após concluído o processo de elegibilidade, 4 artigos foram 
incluídos para sumarização dos dados. A soma das amostras dos artigos 
incluídos é de 227 mulheres. Todos os estudos apresentaram intervenções para 
o tratamento da diástase abdominal, porém em momentos distintos do pós-parto, 
sendo desde o pós-parto imediato ao remoto. Discussão: Intervenções 
baseadas em exercícios de estabilização da musculatura central e da região do 
core abdominal, se mostraram eficazes na redução do espaço inter-retos, 
promovendo uma melhora na resistência muscular e na qualidade de vida das 
puérperas. Conclusão: Exercícios de estabilidade central, respiração 
diafragmática, exercícios de fortalecimento e resistência muscular da 
musculatura abdominal demonstraram melhora na redução da DRA e na 
qualidade de vida das puérperas. Mais ensaios clínicos são necessários para 
comparação dos protocolos apresentados. 

DESCRITORES: Diástase, puerpério, fisioterapia.  
 
 
ABSTRACT  
Introduction: Diastasis recti abdominis (DRA) is the condition or dysfunction in 
which the rectus abdominis muscles, connected through the linea alba, are 
separated. Among the conservative treatments is physical therapy, which 
promotes the correction of AKI. The main objective of this article was to 
demonstrate the role of physical therapy in the treatment of puerperal AKI. 
Methods: This is a systematic literature review. Searches were performed in the 
main health databases: LILACS, PEDro, PubMed and Cochrene Library; 
published between the years 2012 and 2022, and that addressed the proposed 
theme. Results: After completing the eligibility process, 4 articles were included 
for data summarization. The sum of the samples of the articles included is 227 
women. All studies presented interventions for the treatment of abdominal 
diastasis, but at different times of the postpartum period, ranging from the 
immediate to the remote postpartum period. Discussion: Interventions based on 
exercises to stabilize the central muscles and the abdominal core region, proved 
to be effective in reducing the inter-rectal space, promoting an improvement in 
muscular resistance and in the quality of life of postpartum women. Conclusion: 
Central stability exercises, diaphragmatic breathing, strengthening exercises and 
muscular resistance of the abdominal muscles showed an improvement in the 
reduction of AKI and in the quality of life of postpartum women. More clinical trials 
are needed to compare the protocols presented. 
 
DESCRIPTORS: Diastasis, Postpartum Period, physical therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diástase do reto abdominal (DRA) é a condição ou disfunção na qual os 
músculos retos abdominais, ligados através da linha alba (linha mediana 
anterior) são distanciados, sendo perceptível pela flacidez da linha média 
abdominal 1. Pode ser adquirida em situações em que o aumento da pressão 
intra-abdominal promove o afastamento das musculaturas e alargamento da 
linha alba podendo gerar inchaço, flacidez, dor ou afundamento no abdômen de 
forma aparente 1, 2. A DRA pode ser classificada pelo critério de separação, e 
separação inter-retos pode variar de 2 a 3 cm de largura e 2 a 5 cm de 
comprimento até 20 cm de largura, percorrendo toda o reto abdominal 3.  

A separação do musculo reto abdominal tem maior prevalência na região 
supra-umbilical 4, 5. Estudos mostram que cerca de 11% das diástases ocorrem 
abaixo no umbigo, e que não se tem registros de afastamento infra-umbilical 
sem, também, haver o afastamento supra-umbilical, sendo que 52% dos 
achados mostraram que a diástase estava localizada no umbigo e apenas 37% 
estava localizada acima do umbigo 6. 

Apesar de acometer indivíduos de ambos os sexos e até recém-nascidos, 
a DRA é mais frequentes em mulheres, durante o período gestacional e pós-
parto, devido ao crescimento fetal, ganho de peso, inclinação pélvica anterior 
com ou sem hiperlordose lombar, aumento da pressão intra-abdominal, aumento 
dos hormônios progesterona, estrogênio e relaxina, aumento do débito cardíaco, 
alterações respiratórias e múltiplas gestações 7. 

Normalmente a DRA se manifesta no segundo trimestre da gravidez e 
cerca de 53% das puérperas manifestam a diástase após no nascimento da 
criança 8.  Também podem ocorrer em situações de perda de massa corporal 
após cirurgias bariátricas ou procedimentos cirúrgicos abdominais, ganho 
considerável de peso e por alguma alteração relacionada à produção de 
colágeno 9. 

As principais consequências da DRA são dor, principalmente lombar, na 
própria região abdominal e região pélvica 10. Hérnia umbilical, desconforto e 
instabilidade lombo pélvica, incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso 
de órgãos pélvicos e a baixa estima devido às características perceptíveis 
adquiridas na região abdominal também são sequelas da DRA 1, 9.  

O diagnóstico da DRA é realizado por meio de Ultrassom da parede 
abdominal, palpação da linha média abdominal, fita métrica, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética e paquímetro, destes métodos os 
mais utilizados são o Ultrassom e o paquímetro, sendo considerado positivo 
quando a distância entre os músculos reto abdominal se encontra entre 2 cm, 3 
cm ou mais nas regiões infra ou supra umbilical 2,11.  

A diástase pode ter resolução espontânea no período pós-parto, porém, 
em alguns casos intervenções são necessárias 9. O tratamento para a DRA pode 
ser conservador e/ou cirúrgico. A cirurgia de correção consiste na colocação de 
malhas de polipropileno e sutura da fáscia dos retos, unindo as bordas mediais 
dessas musculaturas, sendo realizados juntamente com a abdominoplastia. Por 
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se tratar de um procedimento invasivo, podem gerar complicações, como dores, 
inchaço e sangramentos no pós-cirúrgico 1.  

Dentre os tratamentos conservadores está a fisioterapia, que promove a 
correção da DRA através de recursos como a cinesioterapia (reeducação 
funcional e respiratória dos músculos abdominais e pélvicos), educação postural, 
exercícios de estabilização do core, bandagem elástica, entre outros.1 

Por se tratar de uma questão de grande prevalência, e por haver vários 
métodos para o tratamento desta disfunção, o objetivo deste trabalho é 
demonstrar os diferentes protocolos fisioterapêuticos utilizados para o 
tratamento da diástase abdominal no puerpério.     
             

1.1. HIPÓTESE 

A intervenção fisioterapêutica assume um papel importante na resolução 
da diástase abdominal no puerpério, ajudando a diminuir desconfortos e 
aumentando a funcionalidade da musculatura afetada.  

 

1.2. OBJETIVO GERAL/PRIMÁRIO 

Demonstrar o papel da fisioterapia no tratamento da DRA puerperal. 

 

1.3. OBJETIVO SECUNDÁRIO/ESPECÍFICO 

 Apresentar os diferentes protocolos fisioterapêutico utilizados no 
tratamento DRA puerperal 

 Verificar os principais fatores que desencadeiam a DRA no puerpério. 

 Discutir os diferentes protocolos utilizados no tratamento da DRA 
puerperal. 

 Elencar as abordagens terapêuticas utilizadas nos diferentes protocolos e 
seus principais benefícios. 

 

2. MÉTODO  

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, de acordo com as 
diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) sobre a atuação fisioterapêutica no tratamento da DRA puerperal.  

As buscas foram realizadas nas principais bases de dados em saúde: 
LILACS, PEDro, PubMed e Cochrene Library através dos descritores iniciais: 
Diastasis, Postpartum Period, Physical Therapy. O operador booleano utilizado 
foi o AND. Sendo a pergunta de pesquisa montada da seguinte forma: Quais 
protocolos fisioterapêuticos podem ser utilizados para melhora da diástase em 
mulheres no período puerperal? E a expressão de busca utilizada nas bases de 
dados foi: ((Physical Therapy) AND (Postpartum Period)) AND (Diastasis). 
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2.1. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 
 Os percursos traçados na busca, seleção, elegibilidade e inclusão dos 
artigos científicos relacionados as intervenções fisioterapêuticas na diástase 
abdominal em mulheres no período puerperal estão explanadas no fluxograma 
da figura 1.  

 

 
Figura 1 Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA 

 
2.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os artigos foram avaliados de forma independente pelas autoras, e utilizados 
os seguintes critérios de inclusão: ensaio clínico finalizados, estudos de caso e 
meta-análises; publicados entre os anos de 2012 e 2022, nos idiomas português, 
inglês e espanhol.  
 
2.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Foram excluídos artigos duplicados, revisões sistemáticas e estudos que 
não abordassem o tema proposto. Um dos critérios de exclusão foi baseado 
quanto à qualidade metodológica da base de dados PEDro, sendo excluídos 
artigos com um escore menor que 3 dentro da plataforma. 
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3. RESULTADOS 
Seguindo a estratégia de busca estabelecida, foram encontrados 41 

artigos, sendo 25 resultados na base Pubmed, três na PEDro, sete artigos na 
base Lilacs e seis na Cochrane Libary. Foi identificado três duplicatas entre os 
artigos, posteriormente 30 artigos foram excluídos pelos critérios de exclusão. 
Dos 8 artigos possivelmente elegíveis, quatro tratava-se de estudos pilotos, 
razão pelo qual foram excluídos.  

Após concluído o processo de elegibilidade, 4 artigos foram incluídos para 
sumarização dos dados, , publicados entre 2018 e 2022, todos sendo ensaios 
clínicos randomizados. 

A soma das amostras dos artigos inclusos é de 227 mulheres que 
passaram por intervenções fisioterapêuticas para o tratamento da diástase 
abdominal, porém em momentos distintos do pós-parto, sendo desde o pós-parto 
imediato ao remoto. Todos os artigos incluídos estão detalhados na tabela 1. 

As principais características encontradas nos artigos não elegíveis foi o 
ano de publicação ser anterior a 2012. 

 
Tabela 1. Evidências selecionadas com descrição do tipo de estudo, método de pesquisa e 
desfecho encontrado.  

Estudo Título Tipo de estudo Metodologia Desfecho 

Gluppe 
SL,et al. 
2018 12 

Effect of a 
postpartum 

training 
program on 

the 
prevalence of 
diastasis recti 
abdominis in 
postpartum 
primiparous 
women: a 

randomized 
controlled 

trial 

Ensaio clínico 
randomizado 

Amostra: 175 mulheres 
primíparas (idade média 

de 29,8 +/- 4,1 anos) 
foram randomizadas para 

um exercício ou grupo 
controle. A distância 

interrectus foi palpada 
com a largura dos dedos, 
com ponto de corte para 
diástase >= 2 dedos. As 
medidas foram tomadas 
4,5 cm acima, em e 4,5 
cm abaixo do umbigo. A 
intervenção de 4 meses 

começou 6 semanas 
após o parto e consistiu 

em uma aula semanal de 
exercícios 

supervisionados com 
foco no treinamento de 
força dos músculos do 
assoalho pélvico. Além 

disso, as mulheres foram 
solicitadas a realizar 

diariamente treinamento 
muscular do assoalho 

pélvico em casa. O grupo 
controle não recebeu 
nenhuma intervenção 

Em 6 semanas pós-parto, 
55,2% e 54,5% das 
participantes foram 
diagnosticadas com 
diástase nos grupos 

intervenção e controle, 
respectivamente. Não foram 

encontradas diferenças 
significativas entre os 

grupos na prevalência no 
início do estudo (RR: 1,01 

(0,77 a 1,32)), aos 6 meses 
pós-parto (RR 0,99 (0,71 a 

1,38)) ou aos 12 meses 
pós-parto (RR 1,04 (0,73 a 

1,49)). O programa de 
exercícios supervisionado 

semanal, pós-parto, 
incluindo treinamento de 
força dos músculos do 

assoalho pélvico e 
abdominais, além do 

treinamento domiciliar diário 
dos músculos do assoalho 

pélvico, não reduziu a 
prevalência de diástase. 
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Thabet 
AA, 
Alshehri 
MA. 
2019 13 

Efficacy of 
deep core 
stability 
exercise 
program in 
postpartum 
women with 
diastasis recti 
abdominis: a 
randomised 
controlled 
trial. 

Ensaio clínico 
randomizado 

Quarenta mulheres com 
idade de 23 a 33 anos, 
foram divididas em dois 
grupos: (1) 20 mulheres 
foram submetidas a um 
programa de 
fortalecimento profundo 
da estabilidade do core 
mais um programa de 
exercícios abdominais 
tradicionais, 3 vezes por 
semana, por 8 semanas. 
(2) 20 mulheres 
realizaram apenas o 
programa tradicional de 
exercícios abdominais, 3 
vezes por semana 
durante 8 semanas. Após 
esse procedimento, a 
separação inter-reto foi 
medida com paquímetro 
digital de nylon, enquanto 
a qualidade de vida foi 
medida pela Escala de 
Funcionamento Físico 
(PF10) para todos os 
participantes. 

Como resultado do uso do 
programa de exercícios de 
estabilidade do core 
profundo, a separação inter-
retos teve uma redução 
estatisticamente relevante 
(P<0,0001), mostrando uma 
melhora estatisticamente 
relevante em relação à 
qualidade de vida nos 
grupos de estudo 
(p<0,0001). 

Pampoli
m G, et 
al. 2021 
7 

Atuação 
fisioterapêutic
a na redução 
da diástase 
abdominal no 
puerpério 
imediato 

Ensaio clínico 
randomizado 

Amostra: 25 puérperas. 
Dois grupos, uma 
intervenção e o controle. 
Ambos foram submetidos 
à avaliação e mensuração 
da diástase através de 
um paquímetro, e no 
grupo de tratamento além 
da avaliação foi aplicado 
um protocolo de 
tratamento fisioterápico 
às 06 e 18 horas após 
o parto. 

Houve diminuição 
da diástase abdominal entre 
a primeira e a última 
avaliação em ambos os 
grupos, no entanto, 
a análise entre grupos 
identificou uma redução 
mais acentuada no grupo 
de tratamento (p<0,001). 
Mostrando resultados 
positivos na intervenção no 
pós-parto imediato. 

Kim S, 
Yi D, 
Yim J. 
2022 14 

The Effect of 
Core 
Exercise 
Using Online 
Videoconfere
ncing 
Platform and 
Offline-Based 
Intervention 

Ensaio clínico 
randomizado 

Amostra: 37 mulheres 
com diástase reto entre 
seis meses e um ano pós-
parto. Foram divididos em 
grupos online (n = 19) e 
offline (n = 18). O grupo 
online foi submetido a 
sessões de exercícios de 
estabilização de tronco de 

Melhorias significativas 
foram observadas na 
distância inter-reto entre os 
retos abdominais, espessura 
do músculo abdominal, 
resistência estática do 
tronco e qualidade de vida 
materna em ambos os 
grupos.p < 0,001); uma 
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in Postpartum 
Woman with 
Diastasis 
Recti 
Abdominis. 

40 minutos, duas vezes 
por semana, durante seis 
semanas, por meio de 
uma plataforma de 
videoconferência em 
tempo real, enquanto o 
grupo offline participou do 
mesmo programa 
presencialmente. A 
distância inter-retos e a 
espessura muscular entre 
os músculos abdominais 
foram medidos por 
ultrassonografia de 
reabilitação, o teste de 
resistência do tronco foi 
usado para comparar a 
resistência estática do 
tronco e o questionário de 
qualidade de vida 
materna (MAPP-
QOL, pontuação) foi 
aplicada. 

melhora mais significativa foi 
observada no grupo 
offline. Não foram 
observadas diferenças 
significativas entre os 
grupos, exceto para a 
espessura do reto 
abdominal esquerdo e 
subescala Psicológico/Bebê 
e Relacional/Cônjuge-
Parceiro no índice de 
qualidade de vida materna 
(p > 0,05) 

 
 
4. DISCUSSÃO  

Por se tratar de uma disfunção na musculatura abdominal, a DRA está 
associada a um aumento da pressão intra-abdominal que gera o afastamento 
das musculaturas e alargamento da linha alba, gerando edema, flacidez, dor e/ou 
afundamento no abdômen de forma aparente. Outras sequelas advindas da DRA 
são: hérnia umbilical, desconforto e instabilidade lombo pélvica, incontinência 
urinária, incontinência fecal, prolapso de órgãos pélvicos e a baixa estima, entre 
outras.  

 Intervenções baseadas em exercícios de estabilização da musculatura 
central e da região do core abdominal, se mostraram eficazes na redução do 
espaço inter-retos, promovendo uma melhora na resistência muscular e na 
qualidade de vida das puérperas. Diferentes protocolos de intervenção foram 
apresentados pelos artigos, o que demonstra uma diversidade de abordagens 
terapêuticas utilizadas para sanar o desconforto gerado pela diástase abdominal. 
Houve uma divergência entre os estudos em relação aos períodos do puerpério 
em que as intervenções foram realizadas, desde o pós-parto imediato (6 horas 
após o parto) até um ano do nascimento da criança.  

 A intervenção no pós-parto imediato mostrou-se eficaz na diminuição da 
DRA quando realizada  de 6 a 18 horas após o nascimento da criança 7, 
corroborando com dados já apresentados na literatura.15,16  A abordagem 
contemplava exercícios de reeducação funcional respiratória, utilizando 
manobras de alongamento diafragmático, bloqueio torácico, contrações 
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abdominais, adução dos quadris e contrações do assoalho pélvico, sendo 
repetidas 10 vezes 6 horas após o parto e 20 vezes 18 horas após o parto 15,16.  

 Outro estudo realizou as intervenções seis semanas após o parto, com 
sessões  de 45 minutos, uma vez por semana, os quais foram conduzidas por 
três fisioterapeutas. Os exercícios eram voltados para o fortalecimento da 
musculatura do assoalho pélvico, mas também para os músculos abdominais, 
principalmente o transverso do abdômen, dorso, braços e coxas, além de 
alongamentos e relaxamento. Não houve diferença significativa entre os grupos 
controle e intervenção, tanto pré quanto pós-intervenção, aos 12 meses pós-
parto cerca de 40% das participantes ainda apresentavam DRA 12.  

 Os dados negativos encontrados podem estar relacionados aos achados 
da literatura que indicam falta de dados significativos em relação a DRA com as 
disfunções do assoalho pélvico. A DRA pode estar relacionada com a ineficácia 
da musculatura do assoalho pélvico, levando ao surgimento das incontinências 
urinarias mas, como a diástase trata-se de um distúrbio de tecidos conjuntivos, 
ela não está associada apenas a fatores perineais 17,18. Os resultados 
desfavoráveis também podem estar relacionados a periodicidade dos exercícios.   

 Um outro protocolo foi aplicado de três a seis meses pós-parto 13. As 
puérperas foram divididas em dois grupos: (A) fizeram exercícios de 
estabilização de core, respiração diafragmática, contrações do assoalho pélvico, 
prancha e contrações abdominais isométricas e o programa tradicional de 
exercícios abdominais.  utilizaram órtese abdominal (com uma toalha grande ou 
lençol, que foi preso na região abdominal de cada paciente) e; (B) fizeram 
apenas o programa tradicional de exercícios abdominais, que consiste em 
contrações abdominais estáticas, inclinação pélvica posterior, exercícios 
abdominais reversos, torção de tronco e torção de tronco reversa 13. Ambos os 
grupos obtiveram resultados relevantes na diminuição do espaço inter-retos, 
porém o grupo A se revelou mais eficaz, além de promover melhora da qualidade 
de vida em comparação ao outro grupo 13. 

Outro estudo  não encontrou diferença significativa entre dois protocolos 
de exercícios aplicados, ambos associados com o uso de órtese abdominal no 
tratamento da DRA19. um grupo realizou exercícios de crunsh abdominal 
(inclinação da cabeça e ombro da superfície) inclinação pélvica posterior, kegels 
e torção russa, já o outro grupo  realizou um programa dinâmico de estabilização 
do core, incluindo a adição de exercícios de prancha 19. Em ambos os grupos os 
exercícios utilizados foram eficazes na redução da DRA, porém mais estudos 
com o uso de órtese abdominal são necessários para determinar se a utilização 
da órtese teve algum efeito na redução da DRA.  

 Com relação ao tipo de abordagem, um artigo comparou a realização das 
sessões de forma presencial (grupo offline) e remota.  Não houve diferenças 
significativas entre os grupos, ambos demostraram uma diminuição significativa 
na distância inter-reto, melhora na resistência estática do tronco e na qualidade 
de vida materna, mostrando que o modelo a distância se fez eficaz na redução 
da DRA nas puérperas 14.  

 Todos os artigos demonstram que exercícios regulares de fortalecimento 
e resistência muscular tem um efeito positivo na capacidade funcional dos 
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praticantes. Exercícios de estabilidade estática do tronco contribuem para a 
melhora da resistência muscular, justificando os resultados positivos dos estudos 
apresentados 14, 20, 21.   

 Para puérperas com DRA os exercícios de estabilidade central, respiração 
diafragmática, exercícios de fortalecimento, resistência muscular da musculatura 
abdominal e uso de órteses abdominais se mostram eficazes na redução da DRA 
e melhora da qualidade de vida dessas mulheres. Tanto as intervenções feitas 
no puerpério imediato (do 1º ao 10º dia pós-parto) quanto no puerpério remoto 
(a partir de 46º dia) tiveram resultados significativamente relevantes nos 
desfechos esperados 22.  

 

5. CONCLUSÃO 

 Levando em consideração os artigos selecionados para esta revisão, 
exercícios de estabilidade central, respiração diafragmática, exercícios de 
fortalecimento e resistência muscular da musculatura abdominal demonstraram 
melhora na redução da DRA e na qualidade de vida das puérperas.  

Mais ensaios clínicos são necessários para comparação dos protocolos 
apresentados.  
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