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RESUMO 

 

 

A diástase do reto abdominal (DRA) é o afastamento do músculo reto abdominal da 
linha alba. Por não acometer todas as gestantes, supõe-se haver fatores associados que 
a propiciem, mas não existem estudos que determinem o percentual de ocorrência de 
DRA.  Avaliar a acurácia do exame clínico para detecção da DRA e relacionar fatores, 
como idade e paridade, com o grau de afastamento dos músculos retos abdominais e a 
frequência da DRA supraumbilical foram os objetivos propostos.  Este estudo foi 
realizado na unidade do Alojamento Conjunto (maternidade) do Hospital Universitário 
Antônio Pedro/UFF, da cidade de Niterói (RJ), abrangendo uma população de 
puérperas num período de vinte e quatro meses. Cento e seis puérperas responderam a 
um questionário, de caráter fechado, e, em seguida, se submeteram ao exame clínico 
de DRA para determinar o afastamento do músculo e posteriormente ao exame de 
imagem para sua confirmação. A DRA foi medida pelo exame clínico, em quatro 
níveis da bainha anterior dos retos, na região acima da cicatriz umbilical, em pacientes 
em decúbito dorsal, membros inferiores fletidos e apoiados no leito, após contração 
abdominal sustentada. A DRA, nos mesmos níveis, foi também medida usando 
ultrassom.  Para avaliar a concordância entre as variáveis, foi realizado o Teste t-
student,  em cada nível de mensuração. Posteriormente, foi feito o teste de Correlação 
de Pearson para avaliar a correlação entre as medições. De modo a assegurar a 
afirmação de concordância entre as medidas, foi construído o gráfico de Bland-
Altman. Ainda, para confirmação do diagnóstico de DRA dado pelo exame clínico, foi 
realizado o Teste de Kappa. Para a correlação entre os fatores e a DRA, foram 
utilizadas duas formas de análise estatística: a regressão logística e a regressão linear. 
As médias desta população foram: idade de 27,10 anos ±5,97, paridade de 2,21 ±1,39, 
número de fetos igual a 1, peso no início da gestação de 66,84 Kg ±18,28, IMC de 
25,95 Kg/m2 ±6,80 e estatura de 1,61 cm ±0,07.  Foram 62,24% de partos cesáreos 
contra 37,76% de partos transpélvicos. O Teste t-student, para cada nível de 
mensuração, mostrou semelhanças nas medidas médias realizadas pelos exames, sendo 
o valor p>0,05. O Teste de Pearson mostrou que a correlação é significativa (p<0,05), 
sendo todos os coeficientes de Pearson positivos e, ainda, houve correlação moderada 
(r>0,5) entre as medidas dos níveis de 3 cm, 6 cm e de 9 cm e correlação forte (r>0,75) 
no de 12 cm.  Segundo o teste de Kappa, 65% dos diagnósticos dados pelo exame 
clínico foram confirmados pela ultrassonografia. As variáveis, com associação 
significativa com as chances de ocorrência da DRA e com o aumento da distância 
entre os músculos retos abdominais, foram idade, IMC, flacidez muscular abdominal, 
alteração da espessura da camada adiposa, via de parto e peso do concepto. Há boa 
concordância entre as duas formas de exame. O exame clínico pode ser utilizado para 
diagnosticar a presença da DRA, na ausência da ultrassonografia. O afastamento 
médio dos bordos da musculatura reto abdominal, encontrado na população estudada, 
foi superior a 3 cm. Fatores como o aumento da idade cronológica, peso do concepto, 
camada adiposa aumentada colaboram para incrementar as chances de 
desenvolvimento da DRA.  

Palavras-chave: Parede Abdominal. Linha Alba. Período Pós-parto. Músculo 
Reto Abdominal. Ultrassonografia. 



 

ABSTRACT 

 

 

Diastasis of rectus abdominis (DRA) is a condition defined as a separation of the 
rectus abdominis from the linea alba. Indeed, this change does not affect all pregnant 
women. It is supposed that there are factors that favour this condition; however, 
studies determining the incidence rate of rectus muscle diastasis were not found.  Our 
aim was to assess the accuracy of clinical examination in measuring diastasis of rectus 
abdominis in the postpartum period and sought to relate factors such as age and parity, 
with the separation of the rectus abdominis muscles and the frequency of DRA. 
Postpartum women were selected among the patients in the maternity general ward of 
the University Hospital Antônio Pedro/UFF (Niterói, RJ, Brazil), in a period of 
twenty-four months. All of them answered a closed questionnaire, and were then 
referred for clinical examination. Only 106 women were included in the study after 
ultrasound examination was performed. Clinical examination was performed with 
patient in dorsal decubitus, with her lower limbs inflected and resting on bed. Her 
abdomen was divided into 4 levels above the umbilicus and marked with 
dermographic pencil. She was then asked to flex the trunk forward, taking her 
scapulae off the support, contracting her abdominal muscles and remaining in this 
position, with her upper limbs along the body. The examiner touched all along the 
linea alba to check whether a displacement of rectus abdominis was observed and 
measured with a calliper. Ultrasound examination was performed under conditions 
identical to those of the clinical examination. The normal data were compared using 
the Student’s t test. The Pearson test was used in correlating the measurements 
performed with both instruments. The Bland-Altman plot was constructed to compare 
the mean displacement with the difference between measurements in each 
examination. The Kappa test was performed to check whether diagnosis of rectus 
abdominis diastasis obtained in the clinical examination was confirmed by 
ultrasonography. For the correlation between the factors and the DRA, was used two 
forms of statistical analysis, logistic and linear regressions. Some characteristics of 
this sample (mean ± deviation) are as follows: age (27.10 ± 5.97 years), parity (2.21 ± 
1.39), number of foetuses (1), weight in early pregnancy (66.84 ± 18.28 Kg), BMI 
(25.95 ± 6.80 kg.m-2), and height (1.61 ± 0.07 cm). Caesarean (62.24%) and vaginal 
deliveries (37.76%) were performed. The Student t-test showed no significant 
difference between clinical examination and ultrasonography. The Pearson test 
showed correlation with positive coefficients; moderate correlation (r>0.5) in the first 
levels (3, 6, and 9 cm) and a strong correlation (r>0.75) in the last level (12 cm). In the 
Kappa test, 65% of diagnoses given in the clinical examination were confirmed by 
ultrasonography. These results show a good agreement between both forms of 
examination, allowing clinical examination to be used in the diagnosis of rectus 
muscle diastasis, when ultrasonography is not available. Factors such as increasing 
chronological age, birthweight, increased fat layer, collaborate to increase the chances 
of developing DRA. 

Keywords: abdominal wall, linea alba, postpartum period, rectus abdominis muscle, 
ultrasonography. 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS E EQUAÇÕES 

 

 

Fig. 1                 Carta de graduação muscular, p. Erro! Indicador não definido.7 

Fig. 2                  Diagramas de Dispersão, p. Erro! Indicador não definido. 

Fig. 3                  GRÁFICOS DE B-A – Comparação entre o afastamento médio e a diferença  
entre as medições pelo exame clínico e o ultrassonográfico para os níveis de 
3 (A), 6 (B), 9 (C) e 12 (D) cm, p. 36 

 

Equação 1         Equação de Durnin e Womersley, p. 266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 – Classificação do estado nutricional de acordo com a adequação do peso, p. 255 

TABELA 2 – Classificação do estado nutricional de adultos segundo o IMC, p. 255 

TABELA  3 – Cálculo da densidade corporal, p. 266 

TABELA 4 – Dados demográficos da população estudada (N=106), p. 29 

TABELA  5 – Características da população estudada (N=106), p. 300 

TABELA  6 – Mensuração da Diástase do reto abdominal através do exame clínico, p. 311 

TABELA 7 – Mensuração da Diástase do reto abdominal através do exame             
ultrassonográfico, p. 322 

TABELA  8 –  Distribuição da Diástase do reto abdominal ≤ 3 cm entre primíparas e          
multíparas, p. 322 

TABELA 9 – Distribuição da Diástase do reto abdominal > 3 cm entre primíparas e         
multíparas, p. 322 

TABELA 10 – Teste t-student pareado - Concordância entre as mensurações pelo  exame 
clínico e exame ultrassonográfico, p. 333 

TABELA 11 – Teste para correlação de Pearson – Valores dos coeficientes de correlação 
encontrados para os níveis de mensuração de 3, 6, 9 e 12 cm, p. 354 

TABELA 12 – Teste de Kappa -  Concordância entre os diagnósticos dados pelo exame 
clínico e ultrassonográfico, p. 36 

TABELA  13 – Resultados da análise de associação entre o diagnóstico de diástase do reto 
abdominal e os diversos fatores usando regressão logística, p. 38 

 TABELA 14 – Resultados da análise de associação entre o tamanho da diástase do reto 
abdominal e os diversos fatores usando regressão linear, p. 39 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

AIG  Adequado para a Idade Gestacional 

DC  Densidade Corporal 

DPP  Descolamento Prematuro de Placenta 

DRA   Diástase do Reto Abdominal 

EC  Exame Clínico 

GIG   Grande para a Idade Gestacional 

HAS  Hipertensão Arterial Sistêmica 

IG  Idade Gestacional 

PIG  Pequeno para a Idade Gestacional 

US  Ultrassonografia 

IMC  Índice de Massa Corpórea 

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 14 

1.1  ALTERAÇÕES COMUNS À GESTANTE ......................................................................... 15 

1.1.1 Alterações hormonais .................................................................................................. 16 

1.1.2 Alterações musculoesqueléticas.................................................................................. 17 

1.2  ALTERAÇÕES COMUNS AO PUERPÉRIO ..................................................................... 18 

1.2.1 Diástase do reto abdominal ........................................................................................ 18 

1.2.2 Avaliação e classificação ............................................................................................. 19 

1.2.3 Diagnóstico ................................................................................................................... 21 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 22 

2.1  OBJETIVO GERAL ............................................................................................................. 22 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 22 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................................................... 23 

3.1  DELINEAMENTO ............................................................................................................... 23 

3.2 ASPECTOS BIOÉTICOS ..................................................................................................... 23 

3.3  SELEÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA AMOSTRA ............................................................ 23 

3.3.1 Critérios de inclusão de voluntárias .......................................................................... 24 

3.3.2 Critérios de exclusão de voluntárias .......................................................................... 24 

3.4  PROCEDIMENTOS DA ETAPA CLÍNICA ........................................................................ 24 

3.4.1 Coleta de dados ............................................................................................................ 24 

3.4.2 Exame clínico ............................................................................................................... 26 

3.4.3 Exame ultrassonográfico ............................................................................................ 27 

3.5  ETAPA DE ANÁLISE ESTATÍTICA.................................................................................. 28 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................ 29 

4.1  MÉDIAS DAS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ...................................................... 29 

4. 2 DISTÂNCIA ENTRE A MUSCULATURA RETO ABDOMINAL ................................... 31 

4.3  ACURÁCIA DO EXAME CLÍNICO ................................................................................... 33 

4.4  CORRELAÇÃO ENTRE FATORES ASSOCIADOS E A FREQUÊNCIA DA DIÁSTASE 
DO RETO ABDOMINAL ................................................................................................................ 37 

4.5  CORRELAÇÃO ENTRE FATORES ASSOCIADOS E O AUMENTO DA DISTÂNCIA 
ENTRE OS RETOS ABDOMINAIS ................................................................................................ 38 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................................................ 41 



 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 45 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 46 

8.  ANEXOS ....................................................................................................................................... 50 

8.1 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA ...................... 50 

8.2 MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................... 51 

8.3 MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO . 52 

8.4 COLETA DE INFORMAÇÕES ........................................................................................... 53 

8.5 NÍVEL SÓCIOECONÔMICO .............................................................................................. 61 

8.6 CARTA DE CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO ................ 62 

 



14 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Pelo fato da Diástase do Reto Abdominal (DRA) não estar relacionada diretamente à 

dor, possivelmente acaba sendo negligenciada. Por isso, se fazem necessárias pesquisas e para 

tal este estudo prestar-se-á para avaliar a frequência e os fatores associados à DRA 

supraumbilical em puérperas nas primeiras 72 horas pós-parto. 

Não havendo a detecção e a correção da DRA, haverá persistência do desequilíbrio 

muscular da parede abdominal, devido à DRA cursar com a fraqueza da musculatura 

abdominal, o que acarretará, a médio e longo prazo, alteração da biomecânica postural desta 

mulher que acabará por queixar-se, minimamente, de dores lombares e até possíveis 

problemas respiratórios, pelo sinergismo existente entre a parede abdominal e a caixa torácica 

e sua influência na eficiência diafragmática. E isso interferirá na sua qualidade de vida, 

mesmo que não influa na sua percepção da imagem corporal e na sua auto-estima.  

Estudos recentes associam as disfunções do assoalho pélvico a um histórico de DRA 

(Rett et al. 2009; Spitznagle et al. 2007). A sensação pode ser referida como se as vísceras 

fossem sair do abdome, porém esta situação é completamente impossível devido à presença 

de aponeuroses que mantém estas na cavidade abdominal. 

Nas últimas décadas, o enfoque da assistência ao pré-natal, ao parto e à maternidade, 

especificamente, tem se destacado bastante. Vários são os programas que se destinam ao 

acompanhamento e preparação para o parto. Programas inter e multidisciplinares vêm 

desenvolvendo a atenção pedagógica, psicológica e física propriamente dita, tornando-os 

comuns e ao alcance de praticamente todas as gestantes, buscando o equilíbrio físico e 

psíquico, com consequente sensação de bem-estar. 
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1.1  ALTERAÇÕES COMUNS À GESTANTE 

 

Fatores comuns ao período gestacional favorecem o desenvolvimento da Diástase do 

Reto Abdominal (DRA), que consiste no afastamento da musculatura reto abdominal da linha 

alba. 

Esta dá-se em situações como na gestação, no aumento excessivo do peso 

(obesidade) ou por fatores genéticos que contribuem para a fraqueza do tecido tendinoso que 

une as duas porções da musculatura do reto abdominal. A distensão abdominal, seja por 

aumento excessivo de peso ou em decorrência do processo gestacional, pode levar a esse 

afastamento, em situações geneticamente favoráveis. 

Objetivando avaliar se a condição nutricional pode ser um fator associado à DRA é 

que se fez a sua inclusão neste estudo.  

Segundo Lilian Cuppari et al., 2005, não se pode avaliar a condição nutricional geral 

de um indivíduo buscando apenas um parâmetro isolado.  Para que o diagnóstico nutricional 

seja preciso, vários indicadores deverão ser colhidos.  

Para a avaliação do estado nutricional podem ser realizados métodos objetivos 

(antropometria; composição corporal; parâmetros bioquímicos e consumo alimentar) e 

subjetivos (exame físico e avaliação global subjetiva). A antropometria é um dos indicadores 

diretos do estado nutricional.   

Alguns estudos evidenciaram a incidência maior da DRA a partir do terceiro 

trimestre e no pós-parto imediato (Bursch 1987; Boissonnault et al. 1988; Gilleard et al. 

1996). Sua percepção pode ocorrer a partir do segundo trimestre, tendendo a diminuir no pós-

parto tardio e comumente desaparecendo após um ano do parto (Boissonnault et al. 1988). 

A DRA é indolor e com menor prevalência em mulheres com tônus abdominal 

adequado, previamente à gravidez (Konkler 1996). 

Em uma investigação científica (Gilleard et al. 1996), através de análise 

tridimensional, encontrou-se uma maior separação dos músculos retos abdominais ao nível 

supraumbilical, o que é corroborado em outros achados literários (Rett et al. 2009). Deve-se 

essa maior separação dos músculos nesse nível pela diferença anatômica existente entre as 

disposições das fáscias que recobrem os retos abdominais, provavelmente (Rett et al. 2009). 
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A constituição da bainha do reto varia conforme seu posicionamento na parede abdominal 

(Rett et al. 2009; Moore 1994). Por consequência, na porção final desses músculos, a 

disposição aponeurótica é diferente, evitando o seu afastamento (Rett et al. 2009). 

Na gestação, a distensão da musculatura abdominal é fundamental para comportar o 

crescimento do útero. E isso favorece um afastamento dos feixes musculares dos retos 

abdominais (Polden 2000; Voss et al. 1990). Essa DRA não gera nenhum tipo de desconforto 

ou incômodo e está menos presente em mulheres cujo tônus dessa musculatura se apresentava 

melhor antes da gestação (Konkler 1996). 

 

 1.1.1 Alterações hormonais 

 

Desde o início da gestação, o organismo materno, em decorrência da liberação 

hormonal, sofre alterações que afetam o funcionamento habitual de todos os seus sistemas 

(digestório, respiratório, biomecânico, postural, por exemplo). Essas transformações 

adaptativas são primordiais para garantir um perfeito crescimento e desenvolvimento fetal 

(Spitznagle et al. 2007). 

As alterações hormonais comuns à gestação são as principais modificações desse 

período ímpar na vida da mulher. É a partir dessas alterações que todas as outras se 

processam. 

O aumento na produção de estrogênio e progesterona, cerca de 30 e 10% acima dos 

níveis hormonais normais, respectivamente, favorece uma maior distensibilidade dos tecidos 

muscular e ligamentar, o que pode propiciar o afastamento da musculatura reto abdominal da 

linha média do corpo (linha alba)(Polden 2000; Voss et al. 1990).  

Para Noble, 1982, figuram como fatores predisponentes à DRA, além das 

modificações hormonais e o estresse mecânico, a obesidade, a gravidez múltipla, os fetos 

grandes para a idade gestacional (GIG), a multiparidade e o polidrâmnio. 

Estímulos endócrinos têm fundamental importância nas mudanças fisiológicas 

gestacionais. Em especial, por exemplo, o polipeptídeo secretado pelo corpo lúteo, a relaxina 

que, embora ainda não muito bem esclarecida a sua total participação, tem-se como uma de 

suas principais ações a de favorecer o relaxamento de ligamentos, gerando uma maior 

amplitude de movimento (Barron et al. 1996; Moore et al. 2011). 
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As alterações endócrinas e posturais promovem modificações na musculatura do reto 

abdominal. A ação da relaxina e o crescimento uterino inerente à gestação impõem forças 

longitudinais e transversais aos músculos retos do abdome, desencadeando uma tração maior 

que acaba por favorecer o distanciamento entre os dois feixes musculares. Por isso, esses dois 

fatores são considerados os principais causadores da DRA (Barron et al. 1996; Kapandji 

2009; Gray 1988; Thornton et al. 1993). 

 

1.1.2 Alterações musculoesqueléticas 

 

As alterações estruturais dos tecidos muscular e ligamentar permitem o aparecimento 

da DRA, visto haver aumento não só do comprimento da fibra, mas também do número de 

fibras musculares e ainda uma maior flexibilidade, extensibilidade e maleabilidade do tecido, 

por alteração na produção do colágeno e da elastina (Polden 2000). 

Na gravidez, o estiramento muscular dos retos abdominais promove o afastamento 

dos ventres musculares da linha alba (Polden 2000; Voss et al. 1990). 

Para Noble, 1982, a maior parte das mulheres pós-parto tem algum grau de 

afastamento muscular.  Tal separação acontece gradualmente ou é consequente a uma 

fraqueza muscular que, em face de uma necessidade maior de reforço desta musculatura e não 

estando ela preparada para a carga exigida, reage com a separação dos músculos retos 

abdominais da linha alba. 

Alterações posturais decorrentes das transformações sofridas pela gestante podem 

provocar mudanças do ângulo de inserção dos músculos abdominais e pélvicos, influenciando 

a biomecânica postural, além de gerar um déficit na função de sustentação dos órgãos 

pélvicos e abdominais. Assim, com a progressão da gravidez e alongamento dos músculos 

abdominais, há um prejuízo do vetor de forças desses músculos, podendo haver uma 

diminuição na força de contração (Rett et al. 2009; Witheford et al. 1992; Artal et al. 2003). 

 

 

 

 



18 

 

 

 

1.2  ALTERAÇÕES COMUNS AO PUERPÉRIO 

 

O puerpério é o período do ciclo gravídico-puerperal no qual as alterações locais e 

sistêmicas, determinadas pela gestação, retornam às condições pré-gravídicas, sendo, este 

período, por esta razão, considerado de risco para complicações. Classicamente, o puerpério 

inicia-se após a expulsão placentária e das membranas ovulares e se subdivide em três 

estágios. O seu término ainda gera divergências (Almeida 2002; Rezende 2011). 

No período puerperal, a musculatura abdominal encontra-se frouxa e com tônus 

diminuído. 

Caso ocorra uma DRA e a mesma não seja corrigida, naturalmente ou através de 

alguma intervenção, o restabelecimento do equilíbrio e da força muscular abdominal e pélvica 

ficará prejudicado.  Isso poderá, inclusive, numa próxima gestação, dificultar a força de 

sustentação da musculatura abdominal (Mesquita et al 1999). 

Alterações biomecânicas detectadas no puerpério advém de modificações sofridas 

pelas mulheres durante a gestação. Algumas dessas modificações são capazes de alterar o 

ângulo de inserção dos músculos abdominais e pélvicos (Artal et al. 1995). Isso irá favorecer 

uma distensão excessiva desses músculos, levando a um vetor de força menor e à consequente 

diminuição do poder de contração dos mesmos (Kapandji 2009). 

Após o parto, o processo de retorno do organismo ao estado anterior à gravidez pode 

levar, em média, de 6 semanas a vários meses. 

Segundo Mesquita et al., 1999, a demora da resolução da DRA irá influir na 

biomecânica postural e gerará um déficit na função de sustentação dos órgãos pélvicos e 

abdominais. 

 

1.2.1 Diástase do reto abdominal 

 

Uma definição de DRA é a separação dos músculos retos do abdome da parede 

abdominal, que às vezes ocorre durante a gravidez (Dorland’s 1974). 

A DRA pode ser uma deformidade decorrente da inserção lateral (costal) dos 

músculos retos abdominais (Nahas et al. 2004). 
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Pacientes com essa deformidade precisam ser tratados adequadamente, de modo 

cirúrgico, evitando-se complicações futuras como a elevação epigástrica (Nahas et al. 2004; 

Ferreira et al 2001). 

Esse defeito anatômico pode estar presente desde a infância, tendendo a agravar-se 

depois de uma gestação, pois a DRA é a separação dos músculos retos do abdome da parede 

abdominal, ocorrente às vezes durante a gestação (Dorland’s 1974).  Pode haver relato de dor 

abdominal localizada quando da contração muscular ou dor persistente que aumenta com os 

movimentos abdominais (Nahas et al. 2004). 

 

1.2.2 Avaliação e classificação 

 

Na literatura, existem diversas maneiras de definir e avaliar a DRA. Isso dificulta a 

comunicação entre os pesquisadores e não há um consenso em relação aos valores 

considerados relevantes, aceitáveis e/ou prejudiciais. Alguns autores a consideram como 

qualquer afastamento entre os retos abdominais, outros a consideram como um afastamento 

superior a 1 cm, 2 dedos ou 3 cm. A maneira mais simples de avaliar a DRA é mensurar a 

quantidade de polpas digitais que cabem entre as bordas mediais dos músculos. Na maioria 

dos estudos foram utilizados parâmetros subjetivos (número de dedos) que são pouco 

reprodutíveis para a mensuração (Bursch 1987; Boissonnault et al. 1988; Gilleard et al. 1996; 

Spitznagle et al. 2007; Mesquita et al 1999).  

N pesquisa realizada por Bursch, 1987, todos os sujeitos (40 mulheres) apresentaram 

algum grau de DRA. Houve uma frequência de 62,5% de DRA maior que 3 cm. Neste mesmo 

ensaio, evidenciou-se que o sistema de medição tradicional até então não era confiável para a 

avaliação clínica da DRA. 

O exame clínico, através da palpação, pode identificar esse problema (Nahas et al. 

2004).  Normalmente, devido à própria localização superficial da musculatura reto abdominal, 

sua integridade pode ser avaliada através do exame palpatório, preferencialmente em 

pacientes com camada adiposa pouco espessa (Mendes et al. 2007).  Todavia, algumas 

situações específicas podem dificultar o exame clínico.  São elas, espessura aumentada da 

gordura subcutânea e a flacidez abdominal acentuada (Mendes et al. 2007). 
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Escassos são os estudos científicos que investigam a DRA (Bursch 1987; Gireev et 

al.1997). Destes poucos ensaios, a mensuração da DRA toma como parâmetro a largura dos 

dedos. A confiabilidade desta mensuração é mínima ou nenhuma (Bursch 1987; Boissonnault 

et al. 1988; Gilleard et al. 1996; Gireev et al.1997; Toranto 1988, Mesquita et al 1999), como, 

aliás, já anteriormente referido. Uma destas pesquisas (Bursch 1987) constata a necessidade 

de um aparato confiável para a execução da mensuração da DRA, situação esta com um grau 

de incidência subestimado. Mais recentemente foi proposto um medidor preciso, o paquímetro 

para a mensuração da DRA supraumbilical. Importante ressaltar que o paquímetro obedece ao 

padrão internacional de medidas, oferecendo suas variáveis em milímetros ou polegadas. No 

entanto nenhum estudo se propôs a avaliar a acurácia deste método, comparando-o a um 

padrão ouro (Boissonnault et al. 1988; Mendes et al. 2007; Moore 2011).  

A ultrassonografia é considerada padrão ouro para avaliação da DRA. Investigação 

científica recente concluiu que o exame ultrassonográfico constitui um método acurado para 

medir a DRA nas regiões da cicatriz umbilical e supraumbilical (Mendes et al. 2007). 

A ultrassonografia é um exame de imagem não invasivo e que pode ser realizada 

repetidas vezes, sem prejuízo para o paciente. Utilizada para o diagnóstico de hérnias e 

flacidez da parede abdominal é também eficaz para quantificar a gordura intra-abdominal 

(Muller et al.1999; Toms et al. 2002). 

Há a necessidade de um examinador experiente, de modo a diagnosticar e mensurar 

eficazmente a DRA através do exame ultrassonográfico, frente às limitações que o mesmo 

pode oferecer, como prejuízo da imagem e/ou campo de visão limitado (Mendes et al. 2007). 

A classificação da DRA adotada por Noble refere-se à DRA de até aproximadamente 

3 cm como leve, sendo relacionada à lassidão muscular e com reversão independente em 

cerca de uma semana pós-parto. Já as diástases dos retos abdominais maiores que 3 cm 

requerem intervenção terapêutica para a sua correção (Bursch 1987; Noble 1982). Nestes 

casos de DRA maior que 3 cm durante a primeira gestação, há risco de recidiva e 

agravamento em gestações futuras, vindo a interferir na estabilidade pélvica, o que 

sobrecarregará a musculatura paravertebral (Noble 1982; Aragão et al. 2009). 
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1.2.3 Diagnóstico 

 

Conhecida como DRA congênita e caracterizada pela inserção lateral dos músculos 

retos na margem costal é uma situação comum (Nahas 2001), porém pouco reconhecida pelos 

cirurgiões plásticos e médicos em geral que costumam atribuir à gestação a responsabilidade 

pelo aparecimento da DRA, como sendo esta secundária àquela (Nahas et al. 2004).  Tal 

equívoco pode comprometer a adequada correção cirúrgica dessa deformidade.  Entretanto, o 

diagnóstico de DRA congênita usualmente acontece no momento intraoperatório (Nahas et al. 

2004). 

O histórico clínico e o exame físico da paciente podem sugerir a presença desta 

deformidade congênita.  Relatos de projeções abdominais superiores preexistentes e presença 

de hérnias umbilicais e supraumbilicais podem indicar esta deformidade congênita (Nahas et 

al. 2004).  Considerou-se o relato de projeção abdominal prévia e/ou diagnóstico de hérnia 

abdominal como fator associado à DRA congênita.  

Nas mulheres as diástases dos retos abdominais se evidenciam mais após a gravidez, 

levando ao diagnóstico errôneo de uma simples DRA em detrimento de uma deformidade 

congênita (Nahas et al. 2004). 

A DRA supraumbilical é a mais significativa e a mais frequente (Rett et al. 2009).  

No período puerperal, há a maior tensão imposta aos músculos retos abdominais, 

promovendo, deste modo, a maior separação entre eles (Gilleard et al. 1996; Aragão et al. 

2009). Por esse motivo este é também o melhor momento para a realização do diagnóstico 

(Thornton et al. 1993; Aragão et al. 2009). 

Bursch, 1987, já reportava poucos estudos sobre a incidência, duração, complicações 

(curto e longo prazo) e tratamento da DRA. O que, ainda hoje, continua sendo uma realidade. 

Sendo a DRA considerada uma alteração que pode, inclusive e não raro, advir de 

uma deformidade anatômica (Nahas et al. 2004), é fato que proporcionará problemas 

funcionais futuros, desde dores lombares até hérnias (Gireev et al.1997; Toranto 1988). 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Comparar a avaliação da distância dos retos abdominais supraumbilicais pela medida 

clínica com uso do paquímetro e pela medida ultrassonográfica, no puerpério imediato 

(primeiras 72 horas). 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Avaliar a frequência da DRA na população estudada. 

B.  Verificar a acurácia do exame clínico, com o uso do paquímetro, para o diagnóstico 

da DRA supraumbilical. 

C. Avaliar os fatores (idade, paridade, IMC, presença de estrias, espessura da camada 

adiposa, flacidez muscular abdominal, peso do concepto, via de parto) associados à DRA 

supraumbilical. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1  DELINEAMENTO 

 

Trata-se de um estudo transversal para a avaliação da distância dos retos abdominais 

supraumbilicais em puérperas, através do exame clínico validado pelo exame 

ultrassonográfico, seguido de um estudo analítico sobre a associação entre fatores e 

prevalência da DRA supraumbilical. 

 

3.2 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro/ UFF (Anexo 1), de acordo com a resolução 196/96, sendo cumpridos os 

aspectos éticos com os sujeitos participantes, bem como o pedido de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Anexos 2 e 3). Informou-se sobre a pesquisa, e 

foram observados os princípios bioéticos fundamentais, assegurando os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa, às instituições de serviços e 

ao Estado. 

 

3.3  SELEÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A seleção dos casos se deu mediante a aceitação pelas puérperas do alojamento 

conjunto da maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF, Niterói, RJ, em 

participar do estudo, através da assinatura do termo de consentimento informado e 

esclarecido, respeitando os critérios de inclusão e exclusão.  

Toda puérpera foi verbalmente esclarecida quanto ao estudo, objetivos, riscos, 

etapas, e a sua concordância registrada em documento próprio, conforme anexos 2 e 3. 
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O cálculo amostral foi realizado a um nível de confiança de 95%, levando-se em 

consideração a estimação da prevalência de DRA chegando-se a um mínimo de 97 indivíduos. 

 
 
 

3.3.1 Critérios de inclusão de voluntárias 
 

 
Os critérios de inclusão foram: idade materna entre 18 e 40 anos; ser civilmente 

capaz; parto ocorrido em até 72 horas até a inclusão na pesquisa.  

 

 
3.3.2 Critérios de exclusão de voluntárias 
 

Os critérios de exclusão foram: presença de doença materna grave diagnosticada 

previamente à inclusão ou durante qualquer etapa do estudo; partos com intervalo menor que 

doze meses entre os mesmos; cirurgias abdominais prévias (Dermolipectomia Abdominal, 

Cirurgia de Correção de Hérnia Umbilical, por exemplo); pacientes portadoras de doenças 

musculares degenerativas (como Distrofia Muscular Progressiva) ou qualquer outra patologia 

comprometedora da força muscular (incluindo as de origem traumática) e também a não 

realização de uma das etapas do protocolo da pesquisa, após o recrutamento. 

 

3.4  PROCEDIMENTOS DA ETAPA CLÍNICA 

 

 3.4.1 Coleta de dados 
 

O questionário aplicado constou de dados (modelo reproduzido no Anexo 4) de 

identificação da paciente, como nome, idade, data de nascimento, estado civil, avaliação 

sócio-econômica (Anexo 5), nutricional, gestacional.  

A classificação quanto à renda familiar baseou-se na fornecida pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abril/2009). 
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A avaliação do estado nutricional iniciou-se com a coleta dos dados antropométricos.   

As mensurações utilizadas foram: (a) peso, considerada  a soma de todos os 

componentes corporais que refletem o equilíbrio proteico-energético do indivíduo.  Utilizou-

se a classificação do estado nutricional de acordo com a adequação do peso (conforme 

Blackburn, GL e Thornton, PA – 1979 na Tabela 1); (b) estatura, mensurada através do 

estadiômetro e (c) IMC, como o indicador simples de estado nutricional calculado com base 

na fórmula: peso atual (Kg)/estatura (m)2.  Como o IMC não distingue peso do músculo do 

peso da gordura, em situações onde o IMC estivesse no limite ou fora da normalidade (≤ 18,5 

ou ≥ 24,9 Kg/m2) foi investigada a composição corporal do indivíduo.  Utilizou-se a tabela de 

classificação do estado nutricional de adultos segundo o IMC da OMS (1997), constante na 

Tabela 2.  

TABELA 1  Classificação do estado nutricional de acordo com a adequação do peso 

ADEQUAÇÃO DO PESO (%) ESTADO NUTRICIONAL 

≤ 70 Desnutrição grave 

70,1 – 80 Desnutrição moderada 

80,1 – 90 Desnutrição leve 

90,1 – 110 Eutrofia 

110,1 – 120 Sobrepeso 

> 120 Obesidade 

 
Fonte: BLACKBURN, GL & THORNTON, PA, 1979. 

TABELA 2  Classificação do estado nutricional de adultos segundo o IMC 

IMC (KG/CM2) CLASSIFICAÇÃO 

< 16 Magreza grau III 

16,0 – 16,9 Magreza grau II 

17,0 – 18,4 Magreza grau I 

18,5 – 24,9 Eutrofia 

25,0 – 29,9 Pré-obeso 

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥ 40,0 Obesidade grau III 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 1995 e 1997. 
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Outros parâmetros foram empregados, conforme o questionário de coleta de dados.  

A composição corporal foi avaliada através das pregas cutâneas. Nesta técnica, a composição 

corporal é estimada partindo-se da soma das pregas cutâneas (biciptal, triciptal, subescapular 

e suprailíaca), segundo a equação de Durnin e Womersley (1974). 

 

Equação 1 Equação de Durnin e Womersley  

Densidade Corporal (DC) = (A-B) x log ∑ 4 pregas 

 

Onde A e B são coeficientes elaborados de acordo com a tabela a seguir: 

 
TABELA 3  Cálculo da densidade corporal 

IDADE  ♀ (ANOS) A B 

17 – 19 1,1549 0,0678 

20 – 29 1,1599 0,0717 

30 – 39 1,1423 0,0632 

40 – 49 1,1333 0,0612 

> 50 1,1339 0,0645 

Fonte: Cuppari, L. Nutrição – Nutrição Clínica no Adulto, 2005. 

 

3.4.2 Exame clínico 
 

 

O exame clínico foi realizado com a paciente em decúbito dorsal, membros inferiores 

fletidos e apoiados no leito. Seu abdome foi demarcado com lápis dermográfico, em 4 níveis 

acima da cicatriz umbilical. Foi, então, orientada a realizar uma flexão anterior do tronco, 

retirando as escápulas do apoio, contraindo a musculatura abdominal e assim permanecendo, 

com seus membros superiores ao longo do corpo.  O examinador, a pesquisadora Sandra 

Barbosa, palpou toda a extensão da linha alba para verificar se havia afastamento dos retos 

abdominais.  Havendo este afastamento o mesmo foi mensurado através de paquímetro.  Este 

exame foi realizado sempre pelo mesmo examinador, com os mesmos instrumentos. 
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Durante o exame foi avaliado o grau de força dos músculos retos abdominais, 

usando-se o gráfico de graduação muscular adotado pela American Academy of Orthopaedic 

Surgeons (Fig. 1) 

 

 

5     Amplitude completa de movimento contra gravidade com resistência completa. 

4     Amplitude completa de movimento contra gravidade com alguma resistência. 

3     Amplitude completa de movimento contra gravidade. 

2     Amplitude completa de movimento com a gravidade eliminada. 

1     Evidência de ligeira contratilidade. Ausência de movimento articular. 

0     Nenhuma evidência de contratilidade. 

Figura 1  Carta de graduação muscular 

 

Em relação à avaliação de flacidez muscular, esta foi considerada acentuada quando, 

ao exame de palpação do abdome, verificou-se uma lassidão do tecido mole subcutâneo e, 

associado a isto, um grau de força muscular de 0 a 1. 

 

3.4.3 Exame ultrassonográfico 
 

O presente estudo tomou como parâmetros alguns níveis adotados pelo estudo que 

validou a acurácia da ultrassonografia na detecção e mensuração da DRA supraumbilical 

(Mendes et al. 2007). São estes quatro níveis de mensuração: 3, 6, 9 e 12 cm acima da 

margem superior da cicatriz umbilical. 

O exame ultrassonográfico foi realizado utilizando-se o mesmo equipamento 

(Medson SonoAce 8000, Coréia, transdutor linear de 5-7 MHz) e pelo mesmo examinador, o 

pesquisador Renato Augusto Moreira de Sá, nas mesmas condições do exame clínico, ou seja, 

foi realizado com a paciente em decúbito dorsal, membros inferiores fletidos e apoiados no 

leito. Foi, então, orientada a realizar uma flexão anterior do tronco, retirando as escápulas do 

apoio, contraindo a musculatura abdominal e assim permanecendo, com seus membros 

superiores ao longo do corpo.  O examinador realizou a ultrassonografia nos 4 níveis 

demarcados previamente no abdome.   
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3.5  ETAPA DE ANÁLISE ESTATÍTICA 

 

Para a comparação das médias foi realizado o Teste t-student, enquanto, para a 

correlação entre as medições, o Teste para a correlação de Pearson foi o utilizado, também 

para cada nível das medições. De modo a assegurar a afirmação de concordância entre as 

medidas, foram construídos os gráficos de Bland-Altman, comparando o afastamento médio 

encontrado com a diferença entre as medições de cada exame. Ainda, para verificar se o 

diagnóstico de DRA dado pelo exame clínico é confirmado pela ultrassonografia, foi 

calculado o coeficiente de Kappa.   

Para a correlação entre os fatores e a DRA, empregaram-se duas formas de análise 

estatística: a regressão logística, no intuito de verificar quais as variáveis teriam relação com a 

ocorrência da DRA, e a regressão linear, para associar os fatores com a medida da distância 

dos retos.  
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4. RESULTADOS 
 
4.1  MÉDIAS DAS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Esta pesquisa teve início em outubro de 2009, sendo recrutadas 143 pacientes. Trinta 

e sete pacientes foram excluídas após o recrutamento por não completarem o exame 

ultrassonográfico. Como médias de algumas características dessa amostra, temos idade de 

27,10 anos ±5,97, paridade de 2,21 ±1,39, número de fetos igual a 1, peso no início da 

gestação de 66.84  Kg ±18,28, peso ao final da gestação de 77,65 Kg±18,75, peso no 

momento do exame clínico de 74,06 Kg±19,59, IMC de 25,95 Kg/m2 ±6,80  e estatura de 

1,61 cm ±0,07.  Esses resultados podem ser visualizados na tabela a seguir. 

TABELA 4  Dados demográficos da população estudada (N=106) 

 

Foram 62,24% de partos cesáreos contra 37,76% de partos transpélvicos. Apenas 

4,90% das puérperas relataram queixa de elevação epigástrica, fosse antes de qualquer 

gestação ou após alguma gestação. Estrias estavam presentes em 34,27% das puérperas. 

Camada adiposa aumentada foi encontrada em 41,26% das puérperas avaliadas. Uma flacidez 

muscular acentuada foi detectada em 25,87% das voluntárias. Ao avaliar o grau de força 

muscular, obtiveram-se os seguintes resultados: 0,70% com grau 3; 19,58% com grau 2; 

48,25% com grau 1 e 28,67% de puérperas com grau 0 de força muscular.  Houve relato de 

alterações posturais (cifose, escoliose, hiperlordose cervical ou lombar) em 5,59% das 

voluntárias. Das voluntárias, 4,90% referiram ausência de acompanhamento pré-natal. Em 

CARACTERÍSTICA MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Idade (anos) 27,10 ± 5,97 

Paridade 2,21 ± 1,39 

Número de Fetos 1,04 ± 0,23 

Peso no início da gestação (Kg) 66,84 ± 18,28 

Peso ao final da gestação (Kg) 77,65 ± 18,74 

Peso ao exame (Kg) 74,06 ± 19,59 

IMC (Kg/m2) 25,95 ± 6,80 

Estatura (cm) 1,61 ± 0,07 
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relação ao nível de escolaridade, 6,99% tinham nível superior, 51,75% com nível médio e 

41,26% com nível básico de educação. Isso reflete nos percentuais relativos ao nível 

socioeconômico apurado: 11,19% de nível alto, 23,08% de nível baixo e 65,73% alojadas no 

nível médio, tanto médio alto como médio baixo. Quanto ao estado civil, 23,08% declararam-

se casadas. Avaliando a renda familiar, 51,75% das voluntárias estão alocadas na classe C, 

seja a C1 ou C2. 

TABELA 5  Características da população estudada (N=106) 

CARACTERÍSTICAS PERCENTUAL 

Tipo de Parto 

            Cesáreo 

           Transpélvico 

 

62,24 % 

37,76 % 

Elevação Epigástrica   4,90 % 

Presença de Estrias 34,27 % 

Camada adiposa aumentada                   41,26 % 

Flacidez muscular acentuada 25,87 % 

Grau de força muscular 

          Grau 3 

          Grau 2 

          Grau 1 

          Grau 0 

 

0,70 % 

19,58 % 

48,25 % 

28,67 % 

Alteração Postural 5,59 % 

Acompanhamento Pré-natal 95,10 % 

Nível de Escolaridade 

          Superior 

          Médio 

          Básico 

 

6,99 % 

51,75 % 

41,26 % 

Nível Socioeconômico 

          Alto 

          Médio 

          Baixo 

 

11,19 % 

65,73 % 

23,08 % 

Estado Civil (Casada) 23,08 % 

Renda Familiar (Classe C) 51,75 % 
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Todas as puérperas recrutadas responderam a um questionário de caráter fechado e, 

em seguida, foram encaminhadas para o exame clínico. Apenas 106 puérperas foram incluídas 

após a realização do exame ultrassonográfico. 

Após a coleta de dados os mesmos foram tratados estatisticamente através do 

programa S-PLUS 8.0.4 (Insightful Corp., 2007). 

 

4. 2 DISTÂNCIA ENTRE A MUSCULATURA RETO ABDOMINAL 

 

As médias (em cm) das distâncias entre os bordos dos músculos retos abdominais, 

para cada nível mensurado (3, 6, 9 e 12 cm acima da cicatriz umbilical) e para cada técnica de 

mensuração utilizada (exame clínico - EC e ultrassonográfico - US), estão a seguir: 1,77±1,19 

(12 cm – EC); 2,39±1,31(9 cm – EC); 2,86±1,23 (6 cm – EC); 3,17±1,35 (3 cm – EC); 

2,01±1,03 (12 cm – US); 2,55±1,22 (9 cm – US); 3,06±1,26 (6 cm – US); 3,42±1,35 (3 cm – 

US). Os dados completos encontram-se nas tabelas 6 e 7, abaixo. 

 

TABELA 6  Mensuração da Diástase do reto abdominal através do exame clínico 

NÍVEIS 

(acima da cicatriz umbilical) 

MEDIDAS DO EXAME CLÍNICO 

 

12 cm 

 

9 cm 

 

6 cm 

 

3 cm 

Mínima 0.00 0.00 0.40 0.20 

Média 1.77 2.39 2.86 3.17 

Máxima 6.00 5.40 5.60 6.50 

     

Desvio Padrão 1.19 1.31 1.23 1.35 
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TABELA 7  Mensuração da Diástase do reto abdominal através do exame ultrassonográfico 

NÍVEIS 

(acima da cicatriz umbilical) 

MEDIDAS DO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

 

12 cm 

 

9 cm 

 

6 cm 

 

3 cm 

Mínima 0.09 0.67 0.90 0.97 

Média 2.01 2.57 3.05 3.42 

Máxima 5.44 5.65 6.22 6.59 

     

Desvio Padrão 1.03 1.22 1.26 1.35 

 

TABELA 8  Distribuição da Diástase do reto abdominal ≤ 3 cm entre primíparas e multíparas 

Localização da DRA (cm) 
PRIMÍPARAS 

(N = 42/40%) 

MULTÍPARAS 

(N = 64/60%) 

3 16 30 

6 19 34 

9 27 46 

12 39 54 

 

 

TABELA 9  Distribuição da Diástase do reto abdominal > 3 cm entre primíparas e multíparas 

Localização da DRA (cm) 
PRIMÍPARAS 

(N = 42/40%) 

MULTÍPARAS 

(N = 64/60%) 

3 26 34 

6 23 30 

9 15 18 

12 3 10 
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4.3  ACURÁCIA DO EXAME CLÍNICO 

 

O Teste t-student, para cada nível de mensuração, cujos resultados estão descritos na 

Tabela 10, mostrou concordância entre as variáveis numéricas na comparação das médias 

pareadas. Para observações pareadas, o teste apropriado para cálculo da diferença entre as 

médias das duas amostras consiste em primeiro determinar a diferença entre cada par de 

valores e então testar a hipótese nula em que a média das diferenças na população é zero. Os 

resultados encontrados neste estudo apontam para a aceitação da hipótese nula em todos os 

níveis de mensuração, onde os valores t calculados são sempre menores que os valores t da 

tabela de Distribuição t-Student, além de todos os valores p>0,05. Nos níveis de 3 e 12 cm, a 

mensuração dada pelo exame clínico foi menor que a dada pela ultrassonografia e nos outros 

níveis o inverso. Significa que, com 95% de confiança, há concordância entre as médias das 

mensurações em todos os níveis estudados entre os exames clínico e ultrassonográfico. 

 

TABELA 10  Teste t-student pareado - Concordância entre as mensurações pelo exame clínico e exame 
ultrassonográfico  

 

O Teste para a correlação de Pearson, também para cada nível das medições, mostrou 

correlação de moderada a forte entre as medidas, todas com resultados estatisticamente 

significativos, conforme a tabela 11 e a figura 2. Este teste verifica se a modificação de uma 

variável afeta a outra. Todos os coeficientes de Pearson foram positivos, o que significa que o 

aumento de uma medida relaciona-se com o aumento da outra. Com o nível de significância 

fixado em 0,05, obteve-se uma correlação significativa (p<0,05) entre todas as medições.  Os 

coeficientes de Pearson de cada nível de medição foram, respectivamente, 0,66, 0,71, 0,67 e 

NÍVEIS DE MEDIÇÃO  

(cm – acima da cicatriz umbilical)  
VALOR p 

DIFERENÇA MÉDIA ENTRE 

AS MEDIÇÕES 

3 0.8392 - 0.0218 

6 0.6804 0.0376 

9 0.3866 0.0840 

12 0.2932 - 0.0704 
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0,79.  Nos três primeiros níveis (3, 6 e 9 cm acima da cicatriz umbilical) a correlação foi 

moderada (r>0,5) sendo que no nível dos 12 cm a correlação foi forte (r>0,75). 

 

TABELA 11  Teste para correlação de Pearson – Valores dos coeficientes de correlação encontrados para os níveis 
de mensuração de 3, 6, 9 e 12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE MENSURAÇÃO (cm) COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO (r) 

3 0,656 

6 0,709 

9 0,673 

12 0,793 
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Figura 2   Diagramas de Dispersão 

Concordância entre as mensurações dos níveis de 3 a 12 cm acima da cicatriz umbilical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico de Bland-Altman para cada nível de medição (Figura 3) mostrou que as 

variações das diferenças encontradas vão de 1 a 2 cm, para mais ou para menos. Mesmo com 

dados dispersos, a maioria das medições se manteve dentro da faixa de variações, sem 

obedecer a nenhum padrão. Um comportamento mais homogêneo pode ser observado no 

gráfico correspondente ao nível dos 3 cm acima da cicatriz umbilical. 
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Pelo coeficiente Kappa, 65% dos diagnósticos dados pelo exame clínico são 

confirmados pela ultrassonografia (Tabela 12). 

 

TABELA 12  Teste de Kappa -  Concordância entre os diagnósticos dados pelo exame clínico e 
ultrassonográfico 

 

EC 
US 

Total 
Com DRA Sem DRA 

Com DRA 52 11 63 

Sem DRA 6 33 39 

Total 58 44 102 

Coeficiente Kappa = 0.656*, * p<0.05 

 

A 
Afastamento médio

E
.C

. 
- 

U
.S

.

1 2 3 4 5 6

-4
-2

0
2

 B 
Afastamento médio

E
.C

. 
- 

U
.S

.

1 2 3 4 5

-3
-2

-1
0

1
2

 

C 
Afastamento médio

E
.C

. 
- 

U
.S

.

1 2 3 4 5

-2
0

2
4

 D 
Afastamento médio

E
.C

. 
- 

U
.S

.

1 2 3 4

-1
0

1
2

 

Figura 3 GRÁFICOS DE B-A – Comparação entre o afastamento médio e a diferença entre as medições pelo exame clínico 
e o ultrassonográfico para os níveis de 3 (A), 6 (B), 9 (C) e 12 (D) cm 
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4.4  CORRELAÇÃO ENTRE FATORES ASSOCIADOS E A FREQUÊNCIA DA 

DIÁSTASE DO RETO ABDOMINAL 

 

Tomando a mensuração ao nível dos 3 cm acima da cicatriz umbilical como 

parâmetro para análise, tanto através do exame clínico quanto do ultrassonográfico, observou-

se que 50%, tanto das primíparas como multíparas, apresentaram uma DRA considerada 

importante clinicamente, ou seja, com um afastamento maior que os 3 cm preconizados na 

literatura.  

As variáveis, com associação significativa, com as chances de ocorrência da DRA 

foram idade, IMC, flacidez muscular abdominal, presença de estrias, alteração da espessura 

da camada adiposa, via de parto e peso do concepto. 

Quanto à idade, observou-se que a cada 1 ano a mais de idade, as chances de 

desenvolver a DRA se elevam em 8%. 

Em relação ao IMC, o aumento de 1 Kg/m2 aumenta, em média, em 21% as chances 

de ocorrência de DRA. 

A presença de flacidez abdominal aumenta as chances de DRA, seja esta acentuada 

ou moderada. Quando acentuada, aumenta as chances de DRA em quase 25 vezes. 

A presença de estrias também. Tanto abdominais quanto em flancos há correlação 

com as chances de ocorrência da DRA. Nas primeiras as chances são de quase 4 vezes, se 

comparadas a ausência de estrias e, nas segundas, de quase 5 vezes. 

Em sequência, analisando-se a camada adiposa, detectou-se que multiplica por quase 

4 vezes mais as chances de desenvolver-se a DRA se a mesma está aumentada. 

Em relação ao tipo de parto, o cesáreo apresentou quase 3,5 vezes as chances de 

desenvolver a DRA comparada às chances do outro tipo de parto.  

Conceptos mais pesados significam abdome mais distendido e, consequentemente, 

maior chance da DRA estar presente. A cada quilo adicional, as chances de DRA se 

multiplicam por dois, ou seja, isto equivale a um aumento de 7% nas chances de DRA a cada 

aumento de 100g no peso do concepto. 
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A variável paridade, não apresentou associação estatisticamente significante.  

Esses resultados estão expostos na tabela a seguir. 

 

TABELA 13  Resultados da análise de associação entre o diagnóstico de diástase do reto abdominal e os diversos 
fatores usando regressão logística 

 

 

4.5  CORRELAÇÃO ENTRE FATORES ASSOCIADOS E O AUMENTO DA 

DISTÂNCIA ENTRE OS RETOS ABDOMINAIS 

 

Tomando a mensuração ao nível dos 3 cm acima da cicatriz umbilical como 

parâmetro para análise, foi realizada a regressão linear associando o aumento da distância 

entre os músculos retos abdominais em relação a cada fator associado, incluindo-se todas as 

voluntárias, com e sem o diagnóstico de DRA. 

As variáveis com associação significativa com o aumento da distância entre os 

músculos retos abdominais foram idade, IMC, flacidez muscular abdominal, aumento da 

FATOR DE ASSOCIAÇÃO RAZÃO DE CHANCES VALOR p 

Idade 1,08 0,0230 

Paridade 0,99 0,9807 

IMC 1,21 0,0001 

Flacidez 

                 Moderada 

                 Acentuada 

 

6,40 

24,50 

 

0,0005 

< 0,0001 

Estria abdominal 3,91 0,0007 

Estria em flancos 4,72 0,0006 

Camada adiposa 

                 Aumentada 

                 Diminuída 

 

3,90 

0,001 

 

0,013 

0,4824 

Parto cesáreo 3,45 0,0012 

Peso do concepto 2,06 0,0008 



39 

 

 

 

espessura da camada adiposa, via de parto e peso do concepto. Estes resultados se encontram 

na tabela 14, a seguir. 

 

TABELA 14 Resultados da análise de associação entre o tamanho da diástase do reto abdominal e os 
diversos fatores usando regressão linear 

 

Quanto à idade, a cada 1 ano a mais de idade, estima-se que a distância entre os retos 

abdominais aumente em 0,0572 cm, aproximadamente. 

Em relação ao IMC, com a mudança de 1 kg/m2, o aumento da DRA esperado será 

de 0,0866 cm.  

Na presença de flacidez abdominal, seja ela acentuada ou moderada, espera-se um 

aumento da DRA em 1,8486 cm na primeira e 0,9094 cm na segunda.  

Em sequência, analisando-se a camada adiposa, com o aumento da mesma, calcula-

se que a distância entre os retos aumente em 0,8246 cm. A sua diminuição levaria à 

diminuição, também, da distância entre os retos abdominais, mas sem significância estatística. 

FATOR DE ASSOCIAÇÃO COEFICIENTE DE AUMENTO (cm) VALOR p 

Idade 0,0572 0,0035 

Paridade 0,0197 0,8164 

IMC 0,0866 0,0000 

Flacidez 

                 Moderada 

                 Acentuada 

 

0,9094 

1,8486 

 

0,0009 

0,0000 

Estria abdominal 0,6028 0,0739 

Estria em flancos 0,4648 0,1826 

Camada adiposa 

                 Aumentada 

                 Diminuída 

 

0,8246 

- 1,1786 

 

0,0005 

0,1115 

Parto cesáreo 0,8920 0,0002 

Peso do concepto 0,5095 0,0000 
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Espera-se que, quanto ao tipo de parto, o cesáreo favoreça um aumento da distância 

entre os retos abdominais por volta de 0,89 cm. 

O aumento do peso do concepto durante a gestação leva a um aumento da distância 

entre os retos abdominais esperado na faixa de 0,51 cm, a cada 100 g adquirido. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Para Noble, 1982, a maior parte das mulheres pós-parto tem algum grau de 

afastamento muscular.  Esta separação acontece gradualmente ou é decorrente de uma 

fraqueza muscular que, havendo uma necessidade maior de reforço desta musculatura e a 

mesma não estando preparada para a carga exigida, reage com a separação dos músculos retos 

abdominais da linha alba. 

Na gravidez, o estiramento muscular dos retos abdominais promove o afastamento 

dos ventres musculares da linha alba (Polden 2000; Voss et al. 1990). 

Também para Noble, 1982, figuram como fatores predisponentes à DRA, além das 

modificações hormonais e o estresse mecânico, a obesidade, a gravidez múltipla, os fetos 

GIG, a multiparidade e o polidrâmnio. 

A avaliação da DRA no período puerperal respalda-se na literatura que identifica esta 

fase como uma das de maior incidência (Bursch 1987; Boissonnault et al. 1988; Gilleard et al. 

1996). 

Neste estudo, mais de 60% das puérperas apresentaram, em pelo menos uma das 

medidas (3, 6, 9 ou 12 cm acima da cicatriz umbilical), valor maior que 3 cm de afastamento, 

seja na mensuração pela ultrassonografia ou pelo exame clínico.  

Observe-se que, levando-se em conta o descrito na literatura, o maior afastamento se 

deu ao nível de 3 e 6 cm acima da cicatriz umbilical. Afastamento esse já considerado como 

DRA pela maioria dos pesquisadores. 

A ocorrência da diástase dos músculos retos abdominais no puerpério imediato 

encontrada neste estudo está em consonância com os achados na literatura (Bursch 1987; 

Boissonnault et al. 1988; Spitznagle et al. 2007; Rett et al. 2009; Mesquita et al 1999). 

Os resultados aqui apresentados assemelham-se com os da literatura, que demonstra 

valores de prevalência de DRA entre 35 e 100% (Boissonnault et al. 1988; Spitznagle et al. 

2007; Chiarello et al. 2005).  Considerando uma separação mínima de 2 cm supraumbilicais, 

Chiarello et al, 2005, encontraram uma prevalência de 12,5 a 90% numa amostra de gestantes 

submetidas a um protocolo de exercícios e de gestantes sedentárias, respectivamente (Rett et 
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al. 2009). Em mulheres de meia-idade, encontram-se valores próximos a 66% (Spitznagle et 

al. 2007). 

A distância entre os retos abdominais considerada fisiológica é de 3 cm, conforme 

Noble, 1982. Esse é o único critério descrito na literatura e considerado como sem 

implicações negativas para a biomecânica materna. 

Uma DRA acima de 2,5 cm pode ser considerada prejudicial (Gilleard et al. 1996; 

Spitznagle et al. 2007; Rett et al. 2009) por interferir na função da musculatura abdominal de 

estabilização do tronco, entre outras, além da contenção visceral (Rett et al. 2009; Sapsford 

2004; Toranto 1990).  

No entanto, não existindo a detecção e a sua correção, haverá persistência do 

desequilíbrio muscular e fraqueza da parede abdominal o que acarretará a médio e longo 

prazos, algias lombares (Rett et al. 2009; Toranto 1990) e até possíveis problemas 

respiratórios, pelo sinergismo ocorrente entre a parede abdominal e a caixa torácica e sua 

influência na eficiência diafragmática. Foi demonstrado em um estudo com mulheres subme-

tidas à redução cirúrgica da DRA um alívio significativo da lombalgia (Rett et al. 2009; 

Toranto 1990). 

Alguns fatores que influenciaram na medição clínica e/ou ultrassonográfica puderam 

ser identificados como o grau de força feito pelas pacientes, que altera a medição, tanto 

clínica quanto ultrassonográfica.  Às vezes no mesmo momento, ou seja, ao solicitar 

novamente a contração com a mudança da força altera a medida (a variação da força de 

contração influi na mensuração tanto clínica quanto ultrassonográfica). A pouca tonicidade 

dos músculos retos abdominais é considerada na literatura como um fator desencadeante da 

DRA pelo fato da rafe tendínea que liga longitudinalmente esses músculos depender deste 

tônus para suportar adequadamente as forças tensoras advindas do desenvolvimento 

gestacional (Gilleard et al. 1996; Aragão et al. 2009; Baracho 2007). 

A graduação objetiva dos músculos abdominais não é difícil quando a força é de 

50% ou regular, e acima. Porém, abaixo disso, uma graduação acurada é mais difícil. 

 A correlação entre a ultrassonografia e a medição clínica parece piorar quando a 

paciente é obesa e quando a posição da avaliação não é adequada. Outro fator que influi é o 
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local – tipo de apoio, se maca ou leito.  Também a espessura da camada adiposa e a ausência 

de força de contração dificultaram a realização do exame clínico. 

Ainda se fazem necessárias pesquisas (Bursch 1987), principalmente para avaliar 

quais os fatores podem influenciar a DRA, qual a distância dos retos habitualmente 

encontrada neste período puerperal, visto a grande maioria das puérperas se queixarem do 

afastamento ou da “frouxidão” da barriga após o parto, e, principalmente, é preciso 

determinar o tamanho da DRA que deverá ser acompanhada por ter importância clínica (vir a 

intervir na qualidade de vida da paciente, seja por favorecer transtornos posturais ou por 

favorecer disfunção do assoalho pélvico)( Rett et al. 2009). 

Há uma crença de que mulheres que apresentam DRA têm um número maior de 

gestações e partos (Spitznagle et al. 2007; Rett et al. 2009). Neste estudo, contudo, os 

resultados apontaram uma insignificância estatística da paridade em relação a presença da 

diástase. Resultado semelhante foi encontrado na investigação de Rett et al., 2009. 

Normalmente existe um sinergismo entre os músculos abdominais e os músculos do 

assoalho pélvico, como apresentado por Sapsford, 2004. Neste mesmo trabalho, esclarece-se 

que o assoalho pélvico age em sinergia com os músculos abdominais e estabilizadores do 

tronco. Sendo assim, o comprometimento da parede abdominal e do tecido conectivo local 

pode comprometer a mecânica das fáscias que compõem as bainhas dos retos abdominais, 

comprometendo a mecânica do assoalho pélvico, inclusive (Rett et al. 2009; Sapsford 2004). 

Em pesquisa conduzida por Spitznagle, Leong e Van Dillen, 2007, encontrou-se relação entre 

a presença de DRA e disfunções uroginecológicas, sendo que as chances de as mulheres 

desenvolverem incontinência urinária, incontinência fecal e prolapsos foram de 1,28, 2,56 e 

2,25 vezes maior naquelas com DRA (Spitznagle et al. 2007; Rett et al. 2009). 

Sabendo-se ser cultural o padrão de beleza e a cobrança de uma imagem corporal 

dentro desses padrões, é fato que esta situação interfere na auto estima feminina.  O quanto 

isto acontece e sua relevância para a qualidade de vida dessa mulher poderá ser base de 

estudos futuros. 

Investigações epidemiológicas no contexto da obstetrícia são necessárias para 

respaldar e fundamentar abordagens precoces e direcionadas. Assim, investigar a DRA em 

puérperas atendidas em um serviço público é importante para estabelecer referências do que 

considerar como DRA, conhecer o perfil das mulheres atendidas e, assim, elaborar estratégias 
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de prevenção e intervenção no período gravídico-puerperal, conforme já salientado por Rett et 

al., 2009.  

Este estudo busca enfatizar não só a necessidade da avaliação e detecção da DRA no 

puerpério, mas também para a necessidade de prevenção e orientação dessas mulheres, já que 

a ocorrência da DRA neste período foi bastante significativa. Priorizar uma ação preventiva é 

fundamental. Chiarello et al., 2005, demonstraram que um grupo de gestantes submetidas a 

um protocolo de exercícios abdominais apresentaram DRA significativamente menor quando 

comparadas com gestantes sedentárias (Rett et al. 2009). O mesmo foi demonstrado em uma 

investigação científica nacional no pós-parto imediato, no qual o protocolo de exercícios foi 

bem aceito e reduziu significativamente a ocorrência de DRA (Rett et al. 2009; Mesquita et 

al. 1999). 

Mapear os fatores associados à ocorrência da DRA pode favorecer uma ação 

preventiva, através de orientações e esclarecimentos que se façam necessários, tanto à 

população quanto aos profissionais envolvidos. Programas multidisciplinares estão cada vez 

mais possíveis e ao alcance de toda a população, o que torna essa ação preventiva viável 

(Standing et al. 1998; Straussburger et al. 2006; Artal et al. 1999; Consonni 2001; De Conti et 

al.2003). 

Quanto ao número de gestações, é de supor-se que quanto mais distensões do 

abdome, maior a probabilidade de um enfraquecimento e consequentemente diástase, porém 

esta não acomete apenas mulheres multíparas, mas tem ocorrência também em mulheres 

primíparas.  Neste estudo, 40% eram primíparas 60% multíparas.  

Quanto ao tipo de parto, embora neste estudo o parto cesáreo tenha apresentado 

chance maior de desenvolver a DRA, este é mais um fator que, provavelmente, não deve ser 

interpretado isoladamente, haja vista que outros fatores incidem sobre as mesmas pacientes, 

sendo difícil a sua dissociação. 

Cabe considerar a fundamental importância de se detectar precocemente a DRA, 

tratá-la e assim buscar-se evitar problemas futuros, como seu agravamento e/ou recorrência 

em outra gestação ou mesmo o comprometimento de funções uroginecológicas (Spitznagle et 

al. 2007; Rett et al. 2009). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O afastamento médio dos bordos da musculatura reto abdominal, ao nível da linha 

alba, no puerpério imediato, encontrado na população estudada, foi superior a 3 cm, no nível 

tanto de 3 quanto de 6 cm acima da cicatriz umbilical. 

Há boa concordância entre as duas formas de exame, o diagnóstico de diástase do 

reto abdominal dado pelo exame clínico é confirmado em 65% pelo exame ultrassonográfico. 

O exame clínico pode ser utilizado para diagnosticar a presença da diástase do reto 

abdominal, na ausência da ultrassonografia.  

Fatores como o aumento da idade cronológica, peso do concepto, camada adiposa 

aumentada, colaboram para incrementar as chances de desenvolvimento da DRA. Porém, não 

há como se pensar nesses fatores isoladamente como favoráveis ao aumento das chances de 

ocorrer a DRA. 
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8.  ANEXOS 

8.1 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA 
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8.2 MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Avaliação Ultrassonográfica da Diástase Reto Abdominal Supraumbilical 

no Pós Parto Imediato. 

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Renato de Sá e Sandra Barbosa 

Instituição responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: Conselho de Ética e Pesquisa: 2629-9189, Renato de Sá: 7804-0955 

e Sandra Barbosa: 9995-5317 

Nome do Voluntário:  

Idade:     anos           R.G.: 

A Sra.  está sendo convidada a participar do estudo  “Avaliação Ultrassonográfica da Diástase 

Reto Abdominal Supraumbilical no Pós Parto Imediato”, de responsabilidade dos 

pesquisadores Dr. Renato de Sá e Sandra Barbosa, o primeiro na qualidade de pesquisador 

orientador. Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. Os objetivos deste estudo são saber se a avaliação física é capaz de 

verificar o afastamento dos músculos abdominais, determinar os fatores de associação e a 

prevalência da diástase reto abdominal. 

Caso queira participar, a Sra. deverá responder a perguntas sobre seus hábitos de vida, 

submeter-se ao exame clínico que será realizado da seguinte forma: deitada deverá contrair a 

barriga e o examinador irá apalpá-la para medir quanto de separação seus músculos 

apresentam e após será realizado exame de ultrassonografia para confirmar a medida. Não 

será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. A Sra. 

poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo do seu atendimento. Pela sua participação 

no estudo, a Sra. não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu 

nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois a Sra. será identificada com um 

número.  
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8.3 MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS 
ESCLARECIMENTO 

 

Eu, (nome da voluntária), li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o 

estudo e a quais procedimentos serei submetida. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu 

nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo.  Concordo em participar do estudo.  

 

 

Niterói,   ............./ ................../................ 

 

 _______________________________________              _______________________ 

Assinatura do voluntário           Documento de identidade 

___________                             ___________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável               Assinatura do pesquisador orientador 

 

Telefone de contato dos pesquisadores: Dr. Renato de Sá – tel.: 7804-0955 e Sandra Barbosa 

– tel.: 9995-5317 

Em caso de dúvida, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense pelo Telefone: 2629-9189. 
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8.4 COLETA DE INFORMAÇÕES 
 

NOME:       

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO ESTUDO: 

NÚMERO DO PRONTUÁRIO: 

DATA DA AVALIAÇÃO:   TELEFONE PARA CONTATO: 

DATA DO PARTO:    HORA DO PARTO: 

IDADE:     DATA DE NASCIMENTO: 

ESTADO CIVIL:        casada    solteira  outro ____________ 

PROFISSÃO: 

NÍVEL SÓCIOECONÔMICO: 

Quantos destes quatro artigos existem em sua casa (carro, telefone, geladeira ou freezer, 

computador)?  

          0            1          2          3         4 

Qual é o maior nível educacional alcançado pela puérpera? 

Educação Primária ou Básica (completa ou incompleta).  

Educação Secundária ou Média (completa ou incompleta).  

Educação Terciária ou Superior (completa ou incompleta). 

  Número de quartos no domicílio      

Número de pessoas que convivem no domicílio  

 

RENDA FAMILIAR: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abril/09) 

Classe   A1…………R$14.400,00 

Classe   A2…………R$8.100,00 

Classe   B1…………R$4.600,00 

Classe   B2…………R$2.300,00 
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Classe   C1…………R$1.400,00 

Classe   C2…………R$950,00 

Classe   D…………..R$620,00 

Classe     E…………..R$ 440,00 

 

HISTÓRICO GESTACIONAL 

 

 Paridade: primípara   multípara   n. de partos  

Pré-natal        Sim   Não 
 
Número de fetos 

Fator Rh materno Positivo  Negativo 

     Infecção         Toxoplasmose        Citomegalovírus           Rubéola  

        Outros ___________              Sífilis       Nega qualquer intercorrência  

  

     Insuficiência fetoplacentária          Risco de abortamento             

     Placenta prévia           DPP 

Nega qualquer intercorrência 

     Doenças Sistêmicas           Diabetes            Cardiopatia        Nefropatia           

 Doença do colágeno                      HAS                           Doença Respiratória Crônica                                                                                      

Outras _______                    Nega qualquer alteração 

                   Polidrâmnio      

                   Irradiação 

      Trauma físico 

      Trauma psíquico  Nega qualquer intercorrência 

      Tabagismo       Usuária de medicamentos. Quais: __________________ 

       Elitismo  Usuária de drogas. Quais: ______________________                                                 

Peri-natais:           Parto cesáreo           Parto transpélvico   Fórceps 
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Distúrbio metabólico         Hipoglicemia           Hipomagnesimia                                                   

Outros: _________________________ 

       Nega qualquer alteração 

      GIG  AIG       PIG Peso:_______Altura:_______I.G.: ____ 

Peso materno no início da gravidez: __________________ 

Peso materno no final da gravidez: ___________________ 

 

AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

Gastrointestinal   Prisão de ventre        Hemorróidas         

                 Incontinência fecal             Outra _____________  

 Nega qualquer alteração 

Cardiovascular    Hipertensão arterial             Palpitação         Arritmia          Edema de 

membros inferiores 

  Outra __________________________      Nega qualquer alteração 

Respiratório         Bronquite / Asma             Alergia          Enfisema         Tosse crônica         

 Outra _____________ Nega qualquer alteração 

 

EXAME CLÍNICO 
 

ESTADO NUTRICIONAL: 

Peso atual:             gramas 

Estatura:    cm 

IMC:   % 

Circunferência do braço: 

Área muscular do braço corrigida: 

Área de gordura do braço: 
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1ª. Medida de Pregas cutâneas: Triciptal __Biciptal __Subescapular __ Suprailíaca ___ 

2ª. Medida de Pregas cutâneas: Triciptal __Biciptal __Subescapular __ Suprailíaca ___ 

3ª. Medida de Pregas cutâneas: Triciptal __Biciptal __Subescapular __ Suprailíaca ___ 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL SUBJETIVA DO ESTADO NUTRICIONAL 

1ª. Parte: História Médica 

1. Mudança de peso 

A. Peso início gravidez: ________ Peso atual: _________ Mudança de peso _______ Kg 

_____ % 

B. Porcentagem de mudança  

____ ganho > 12 Kg 

____ ganho < ou = 12 Kg ou redução < 5% 

____ 5-10% redução 

 

 

 

2. Ingestão dietética 

A. ____ não mudou (adequado) 

____ não mudou (inadequado) 

B. ____ houve mudança 

 Tipo de mudança: ___ dieta sólida com quantidade  

insuficiente  

                  ___ dieta líquida normocalórica 

                     ___ dieta líquida hipocalórica 

             ___ jejum 

A B C 

   

   

   

A B C 
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3. Sintomas gastrointestinais   

 Sintomas  Frequência* / Duração° 

(   ) nenhum   

(   ) náusea  _______ _______ 

 (   ) vômito  _______ _______ 

(   ) diarréia  _______ _______ 

(   ) anorexia  _______ _______ 

* Diário; 1 a 2 vezes por semana; 2 a 3 vezes por semana 

° 3 primeiros meses de gestação; durante toda a gestação 

 

4.   Capacidade funcional (relacionada com o estado nutricional) 

 

A. ____ sem alteração    

        ____ com alteração ______  duração  

Tipo: 

____ moderado (dificuldade para trabalhar, andar  

e fazer as atividades normais) 

____ grave (acamado ou o tempo todo sentado) 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

   

A B C 
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2. Evidência de:    

Diminuição de tecido adiposo subcutâneo  (abaixo dos 

olhos, tríceps, bíceps): 

(   ) algumas áreas (   ) todas as áreas 

Redução da massa muscular 

(fronte, clavícula, ombro, escápula, costelas, 

quadríceps, panturrilha, joelho, entre os ossos, na mão 

entre o polegar e o dedo indicador) 

(   ) algumas áreas (   ) todas as áreas 

Edema (relacionado com desnutrição): 

(   ) sim  (   ) não 

Ascite     (   ) sim (   ) não 

 

 

 

 

3ª. Parte: Classificação da AGS (marcar apenas um) 

A. (   ) Bem nutrido B. (   ) Desnutrido leve/moderado C. (   ) Desnutrido grave 

Bem nutrido: Classificação “A” na maioria das categorias ou melhora significante 

Desnutrido leve/moderado: Nem a classificação “A” nem a “C” estão claramente indicadas. 

Desnutrido grave: Classificação “C” na maioria das categorias, sobretudo no exame físico. 

Fonte: Cuppari, L. Nutrição – Nutrição Clínica no Adulto, 2002. 

 

 

 

 

Normal Leve Moderado Grave 
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EXAME FÍSICO: 

Estrias abdominais       Sim       Não 

 Estrias em flancos       Sim       Não 

Projeção abdominal superior (elevação epigástrica) 

        Não       Sim      Anterior à gestação 

        Após o parto 

Presença de dor     Não          Sim    Durante a contração muscular 

       Persistente que aumenta com os movimentos abdominais 

      Outra ________________________ 

Presença de hérnia      Não            Sim       Umbilical 

                                            Supraumbilical 

DRA Congênita    Não            Sim 

Diástase da sínfise púbica     Sim         Não 

Dor púbica  sim não 

Dor lombar  sim não 

 

ANÁLISE POSTURAL 

Cifose     sim não Escoliose         sim        não 

Hiperlordose cervical         sim         não 

Hiperlordose lombar             sim     não 

 

AVALIAÇÃO ABDOMINAL 

Abdome normal Abdome distendido          Abdome protuso       

  Abdome flácido       Flacidez moderada 

         Flacidez acentuada 
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Camada adiposa Sem alteração da espessura         Espessura diminuída                     

Espessura aumentada 

Força abdominal  Grau 0               Grau 1   Grau 2 

 

MENSURAÇÃO DA DRA 

Localização Largura (cm) 

3 cm acima da 
cicatriz umbilical 

 

6 cm acima da 
cicatriz umbilical 

 

9 cm acima da 
cicatriz umbilical 

 

12 cm acima da 
cicatriz umbilical 

 

 

Presença de dor Não    Sim Local: __________________________ 

 

DRA até 3 cm  maior que 3 cm  ausente 

 

      Não foi possível avaliar Motivo: _______________________________ 

 

REALIZAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA 

 Data: ________________________ 

  Não foi realizada 
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8.5 NÍVEL SÓCIOECONÔMICO 
 

Buscando avaliar se há influência do nível sócioeconômico das puérperas na 
prevalência da diástase reto abdominal serão colhidas informações sobre este. Esta avaliação 
baseou-se no ESTUDO COLABORATIVO DA BIOMETRIA FETAL NA AMERICA 
LATINA E CARIBE (ECEFALC) que se utilizou de um índice elaborado para um estudo 
realizado no Paraguai pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), onde o nível 
socioeconômico é definido frente aos parâmetros a seguir: 

• Equipamentos domésticos: será o indicador do nível financeiro categorizado em baixo 
(nenhum item – 0 ponto), médio (de 1 a 3 itens – 1 ponto) e alto nível (4 itens – 2 pontos), 
conforme informação sobre a posse de quatro itens a saber: carro, telefone, geladeira/freezer e 
computador. 

• Nível educacional da gestante: como indicador do nível de educação, inclusive sanitária. 
Abrangerá 3 categorias: baixo (nível máximo de educação primária – 0 ponto), médio (nível 
máximo de educação de ciclo básico até o ensino médio – 1 ponto) e alto nível (nível máximo 
o ensino superior, completo ou incompleto – 2 pontos). 

• Condições de moradia: como indicador da qualidade de vida e de habitação, será levado em 
conta o número de habitantes por número de quartos. Quando o quociente resultante for 
superior a dois por cômodo será atribuído 0 ponto, se a relação for menor ou igual a dois, será 
atribuído 1 ponto. 

Deste modo o nível socioeconômico será obtido pela soma dos pontos nas três variáveis 
mencionadas acima. Desta forma, os mesmos valores podem variar entre 0 e 5, dependendo 
da combinação de pontuação para cada variável em cada caso. 

 

Valor do índice Nível Sócioeconômico 

0-1 Baixo 

2 Médio Baixo 

3 Médio Alto 

>3 Alto 
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8.6 CARTA DE CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 


