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Introdução: A diástase do músculo reto abdominal (DMRA)4, pode ocorrer durante e após a gestação devido a 

alterações do corpo da mulher para a adaptação a sua condição de gestante1. DMRA influencia na estabilização do 

tronco, em funções como postura, parto, defecação, contenção visceral e estabilização lombar. Apesar da atual 

decrescente taxa de natalidade e de fecundidade no Brasil, a estimativa do número médio de filhos que uma mulher é 

de 1,74 segundo o Censo de 20159, a investigação de um método eficiente para o tratamento da DMRA é de extrema 

importância visto que alguns estudos demonstram que DMRA afeta 30% a 70% das gestantes e pode permanecer no 

puerpério imediato em 30% a 60% das mulheres10,11. Embora várias técnicas sejam utilizadas no tratamento da DMRA 

não há estudos de intervenção de alta qualidade metodológica para avaliá-las. Objetivo: Analisar estudos de alta 

qualidade metodológica para o tratamento fisioterápico da DRMA no puerpério. Metodologia: Revisão Sistemática 

realizada através das bases de dados MEDLINE/Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de fevereiro 

e março de 2018 por Ensaios Clínicos Aleatorizados (ECAs) publicados nos 10 últimos anos com os termos “diástase do 

músculo reto abdominal”, “fisioterapia”, “puerpério”, “tratamento conservador”; sem restrição de idiomas. Resultado: 

Foram encontrados 2 ECAs sobre intervenções fisioterápicas. O estudo de Gluppe e colaboradores 2018, usa no grupo 

intervenção (GI1) um protocolo de exercícios de fortalecimento com foco no assoalho pélvico que inclui alongamentos e 

relaxamento, realizado 1X por semana, durante 16 semanas. O grupo controle (GC1) não recebeu nenhuma 

intervenção. Tanto GI1, quanto GC1, 87 e 88 puérperas respectivamente, mostraram significativa redução na 

prevalência da DMRA (p < 0.01) para 6 e 12 meses pós parto; porém não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos aos 6 meses p=1.0 (RR: 0.99 [0.71, 1.38]) ou aos 12 meses pós parto p=0.95 (RR: 1.04 [0.73, 1.49]). O 

estudo de Kamel e colaboradores 2017, distribuiu aleatoriamente 60 mulheres em 2 grupos GA e GB, ambos 

executaram exercícios abdominais e GA também recebeu Estimulação Elétrica Neuromuscular, por 8 semanas. Tanto 

GA quanto GB mostraram redução DIR (50% e 25,88% respectivamente). Comparação intragrupo mostrou significante 

redução em ambos os grupos, porém significativamente maior redução em GA (p=0.0001). Conclusão: Mais estudos de 

alta qualidade metodológica são necessários para avaliar e validar as intervenções conservadoras no tratamento da 

DMRA, assim como protocolos diferentes quanto a frequência e intensidade em relação aos programas de exercícios.


