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SABE O QUE É 
DIÁSTASE AbDomInAl?

Foi mãe recentemente e sente que a sua barriga ainda não voltou ao aspeto 
que tinha anteriormente? Então este artigo é para si! 

E
xistem vários fatores que 
influenciam o retorno do 
abdominal após o parto, e alguns 
dos mais importantes começam 

logo na gravidez... senão até antes! 
A melhor garantia de sucesso no objetivo 
de recuperar a barriga será controlar 
o ganho de peso na gravidez. Quanto 
mais engordar, mais difícil será perder 
os quilos extra e poderá ter de lidar com 
uma possível flacidez da pele devido 
ao estiramento (300 calorias a mais por 
dia será o ideal para manter um aporte 
suficiente para a mãe e para o bebé).

O outro segredo para um pós- 
-parto com retorno mais rápido vem da 
prevenção que deve ser feita na gravidez, 
com exercícios específicos. O exercício 
adequado ajudará a manter um abdómen 
forte e a prevenir uma eventual diástase 
abdominal. Por outro lado, existem vários 
exercícios desaconselhados que, ao 
alongarem e ao sobrecarregarem as fibras 
do abdominal, pioram a sua estrutura, já 
por si fragilizada.

Convém ainda lembrar que no pós-
-parto poderá alguma gordura ficar 
acumulada na zona abdominal, que se 

torna essencial à própria amamentação. 
Sabemos que cerca de 70 por cento do 
retorno da barriga dá-se naturalmente 
nas semanas seguintes ao parto, altura 
em que os órgãos retomam a sua posição 
natural e o fecho da diástase se inicia por 
si só, com a ajuda da contração uterina.
Importa também frisar que devido às 
alterações hormonais no pós-parto 
o próprio sistema intestinal da mãe 
está modificado, o que pode levar a 
obstipação e a uma barriga mais inchada. 
Feitas estas ressalvas, vamos então falar da 
“temida” diástase abdominal.  

 Texto Sofia Amorim*
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O que é?
A diástase abdominal aparece 

durante a gravidez e é nada mais do 
que o afastamento dos músculos 
retos abdominais para o crescimento 
do abdómen (e do bebé). A soma 
das modificações do corpo da mãe e 
das alterações hormonais leva a este 
afastamento, que anatomicamente 
separa estes músculos mais superficiais, 
chamados muitas vezes de six packs.

Esses músculos são separados pela 
chamada linha alba, que é um tecido 
mais denso, e dentro do qual  existe uma 
outra musculatura muito importante - o 
músculo transverso. E este é o principal 
músculo que se ativa no pós-parto pois 
irá ajudar fortalecer o abdómen, que 
perdeu a sua força durante a gravidez. 

O afastamento da musculatura 
abdominal é um processo funcional e 
normal que ocorre durante a gravidez:  
cerca de 66 por cento das mulheres 
tem afastamento dos retos abdominais 
no terceiro trimestre de gravidez. O 
problema surge quando este processo 
é alterado pelo rompimento ou por um 
afastamento maior da linha alba (o tecido 
conjuntivo entre os músculos retos 
abdominais). que se estica para acomodar 
o útero em crescimento. A consequência 
disto é que o tronco e órgãos deixam 
de estar devidamente suportados, o 
que pode causar, além de uma barriga 
mais saliente, dor lombar e um fraco 
pavimento pélvico, com probabilidade de 
prolapsos ou incontinência urinária, entre 
outros problemas. 

 
FatOres de riscO

Existem fatores de risco para que 
isso aconteça, tais como: número de 
gestações; curto intervalo de tempo entre 
gestações; gravidez gemelar; ganho de 

peso excessivo; fraca parede abdominal e 
fraco suporte pélvico anterior à gravidez.

 
O que prOvOca? 
A diástase abdominal traz-nos problemas 
funcionais e estéticos: 
1. Funcionalmente, pode levar a 
incontinência urinária, dor durante 
a relação sexual,  prolapso genital, 
problemas urológicos e hérnias 
umbilicais. Os músculos do soalho 
pélvico fornecem apoio e estabilidade 
à coluna e à pélvis, ajudam a manter os 
órgãos pélvicos no lugar, desempenham 
um papel fundamental na saúde sexual 
e ajudam a manter a sua continência. No 
entanto, são eles que suportarão durante 
toda a gravidez o peso do seu bebé, 
líquido amniótico e placenta. A diástase 
levará a que todas estas estruturas 
adjacentes estejam mais suscetíveis a 
desvios funcionais pois ela interfere 
sinergicamente, com os músculos do 
pavimento pélvico. 
2. A nível estético, a pele, principalmente 
em redor do umbigo, pode ter um 
aspeto mais flácido e o aparecimento de 
hérnias umbilicais pode ser, para além de 
desconfortável, bastante limitador para 
uma recém-mãe.

medir e avaliar 
No pós-parto, é imprescindível efetuar 
a medição deste afastamento, realizando 
uma avaliação da diástase abdominal para 
verificar se está num nível patológico e 
com necessidade de exercícios corretivos. 
É considerada diástase um afastamento 
maior que 2,5 cm (na maioria da 
literatura), que poderá aparecer logo na 
gravidez e permanecer no puerpério. A 
diástase pode estar presente em qualquer 
lugar, desde o esterno até ao osso púbico, 
ao longo de toda a linha alba. É muito 

comum ter uma separação ao longo de 
toda a linha mediana e a medição pode 
ser completamente diferente na zona 
do umbigo ou um pouco mais acima 
ou mais abaixo. Esta medição deve ser 
realizada em todas as suas vertentes, de 
largura, comprimento, profundidade, 
relaxamento e em contração. Ter um 
profissional experiente a realizar esta 
medição, é muito importante. 

No pós-parto, pode até conseguir ver 
a sua diástase pois ela evidencia-se por 
uma protusão ou abaulamento na barriga, 
mais usual na zona do umbigo. Pode 
ser mais visível quando, por exemplo, 
se levanta de uma posição de deitada, 
quando se vira ou quando efetua algum 
esforço abdominal. O umbigo, para 
além de ficar saliente, pode acusar uma 
hérnia umbilical, caso o tecido conjuntivo 
esteja aberto, sentindo-se por vezes dor 
à apalpação. A história clínica e o exame 
físico são essenciais para o diagnóstico 
correto e alguns exames médicos podem 
ser realizados para ajudar.

vOltar aO exercíciO 
Com ou sem afastamento dos retos 
abdominais, qualquer mãe no pós- 
-parto deve começar a sua recuperação 
por exercícios específicos, para a parte 

Mesmo que tenha 
sido mãe há mais 
tempo, procure 
ajuda e verá 
com certeza 
resultados
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abdominal e pélvica. Esta ativação correta 
da zona pélvica e abdominal, ajudará a ter 
uma melhor postura a fortalecer, realinhar 
e conectar os tecidos e os músculos de 
uma forma antecipatória. Ou seja, a ideia 
é que o corpo e o cérebro se conectem 
para otimizar a função dos abdominais e a 
sua estabilização e, assim, corresponder às 
atividades diárias que as mães vão ter com 
os seus bebés.

Outro dos aspectos importantes para o 
retorno ao exercício depois de se ser mãe 
é a progressão dos treinos. Mesmo sem 
diástase, é de evitar exercícios intensos e 
que sobrecarregam o abdómen, que pode 
demorar até seis semanas a voltar à sua 
forma anterior.

quais Os exercíciOs?
O tratamento é realizado com exercícios 
específicos, que devem ser orientados 
por um profissional especializado e que 
visam o fortalecimento dos músculos 
abdominais e do soalho pélvico. 
Estes exercícios são realizados com a 
aprendizagem da respiração adequada, 
com uso do diafragma, contração de 
períneo e ativação do músculo transverso. 
O trabalho de treino no pós-parto deve ser 
iniciado pelos músculos mais profundos: 
o transverso, que será acionado através da 
respiração correta; o períneo, trabalhado 

através de uma consciencialização com 
exercícios específicos; o abdominal, que 
terá um conjunto de exercícios de Core; e 
as costas, com os músculos paravertebrais, 
essenciais à correta postura e retorno da 
barriga.

A base do início da boa recuperação 
no pós-parto está no foco dos objetivos 
de que a mãe necessita nesta fase. Ao 
fortalecer musculaturas mais profundas 
do abdómen, criará mais conexão fascial, 
adoptará uma melhor postura, terá um 
corpo mais fortalecido e, assim, uma 
barriga mais lisa.

Existem exercícios ou posturas que são 
contraindicados para quem tem diástase 
abdominal ou mesmo para mães que  
estão apenas numa fase de pós- 
-parto inicial.  É o caso dos abdominais 
crunchs, pranchas faciais, rotações e 
flexões de tronco, alongamento de 
abdominal e  elevação dupla de pernas, 
isto é, exercícios em que o abdómen 
está projetado para o chão ou em que o 
abdominal não está contraído durante 
o exercício. Sem existir um controle da 
respiração e reforço muscular anterior, 
estes são exercícios que projetarão 
a barriga para fora, aumentando o 
afastamento dos retos abdominais. 

Há sOluçãO
Em suma, a diástase, é uma patologia que 
pode ser solucionada, restaurada e 
minimizada com um bom plano de 
recuperação pós-parto! Recuperar de uma 
diástase abdominal não passa somente 
pela tentativa de fecho dos rectos 
abdominais. Leva tempo e o trabalho e 
terá de ser uma abordagem de corpo 
inteiro. Concentre-se no seu dia-a–dia em 
conectar o seu corpo e o seu núcleo, nos 
movimentos mais simples, como sentar, 
andar, carregar pesos ou pegar no seu 
bebé. Mesmo que tenha sido mãe há mais 
tempo, procure ajuda e verá com certeza 
resultados. Poucos são os casos 
meramente cirúrgicos e que não têm 
solução ou melhoria com um 
acompanhamento apropriado. Aliás, são 
raros os casos de diástase abdominal onde 
se tenha que recorrer a cirurgia. E mesmo 
nesses casos existem alguns critérios que 
devem ser avaliados. Mais:  uma cirurgia 
não conserta uma fáscia, nem fortalece a 
musculatura!
*Professora, personal trainer e diretora  
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