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RESUMO 

 
Introdução: As deformidades da parede abdominal motivam correções por meio de 

cirurgia plástica, sendo a diástase dos músculos retos do abdome uma das 

alterações mais frequentes. Apesar de não haver uma definição específica, alguns 

autores definem diástase de retos como largura da linha alba maior que 2cm, porém 

não existem dados objetivos que definam este valor. Objetivo: Avaliar a largura da 

linha alba, em cadáveres, nas regiões supra e infra-umbilical. Métodos: Foram 

dissecados de 20 cadáveres adultos, do gênero masculino, no Instituto Médico Legal 

de Franca. Com o cadáver colocado em posição supina, foi realizada incisão xifo-

púbica até a exposição da linha alba, contornando-se o umbigo. Os dois pontos de 

referência para medida da distância dos retos foram: 3cm superiormente e 2cm 

inferiormente ao umbigo. As mensurações foram realizadas com um paquímetro 

digital. A análise estatística foi realizada pelo Teste de Wilcoxon (p<0,05). 

Resultados: O músculo reto do abdome direto revelou-se mais largo que o esquerdo 

(p=0,01) e a largura da linha alba foi maior no nível supra-umbilical (média=2,23cm) 

quando comparada ao nível infra-umbilical (média=1.64) (p=0,0002). Conclusão: A 

largura da linha alba foi maior no nível supra-umbilical e o músculo reto do abdome 

direito revelou-se mais largo que o esquerdo. 
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INTRODUÇÃO 

As deformidades da parede abdominal motivam correções por meio de cirurgia 

plástica, sendo a diástase dos músculos retos do abdome uma das alterações mais 

frequentes. Apesar de não haver uma definição específica, alguns autores definem 

diástase de retos como largura da linha alba maior que 2cm, porém não existem 

dados objetivos que definam este valor. 

 

METODOLOGIA 



Foram dissecados 20 cadáveres adultos, não fixados, com tempo de óbito de até 24 

horas, em temperatura ambiente (22-25
o

C), provenientes do Instituto Médico Legal 

de Franca-SP. Foram selecionados cadáveres do gênero masculino, sem distinção 

de raça. Os dados antropométricos foram registrados em protocolo específico. Com 

o cadáver colocado em posição supina (decúbito dorsal horizontal), foi realizada 

incisão xifo-púbica com bisturi de lâmina número dez, incluindo a pele e a tela 

subcutânea até a exposição da linha alba, contornando-se o umbigo de ambos os 

lados. A separação entre os músculos retos do abdome foi delimitada com violeta de 

genciana. Os dois pontos de referência para mensuração foram: 3cm superiormente 

ao umbigo (nível supra-umbilical) e 2cm inferiormente ao umbigo (nível infra-

umbilical). 

Com a finalidade de medir a largura da linha alba nestes níveis, foi utilizado um 

paquímetro digital, sendo os dados registrados no protocolo individual de cada 

cadáver. 

A caracterização da amostra encontra-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Média dos dados antropométricos dos 20 

cadáveres. 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS CADÁVERES (n=20) 

Idade (anos) 42,3 

Peso (kg) 75,55 

Altura (m) 1,69 

IMC1 (kg/m2) 26,41 

(1) IMC – índice de massa corpórea. 

 

Os valores obtidos da largura dos músculos retos do abdome, bem como da largura 

da linha alba foram comparados entre os lados direito e esquerdo, pelo Teste de 

Wilcoxon, considerando-se valores estatisticamente significantes para p<0,05. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 



O presente trabalho tem como objetivo geral mensurar e avaliar a incidência de 

diástase abdominal em cadáveres do gênero masculino, sem distinção de idade ou 

biótipo no Instituto Médico Legal de Franca-SP. 

 

Objetivo específico 

 O objetivo específico visa mensurar o comprimento da diástase supra e infra 

umbilical. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A medição da diástase do músculo reto abdominal em cadáveres propicia um amplo 

estudo populacional sobre sua variação métrica, considerada como normal até 2 cm 

(2). A pesquisa abrange homens sem restrição de faixas etárias e biótipos, por isso 

é relevante a utilização de seus resultados na correlação de casos clínicos nas 

áreas de cirurgia plástica, ginecologia, obstetrícia e fisioterapia.  

Diante de condições fisiológicas, congênitas, patológicas ou até mesmo pelo 

sedentarismo (3) a linha alba sofre alargamento e fragilização, seu grau de 

distensão pode sugerir alguma alteração na pressão intra-abdominal que 

consequentemente pode propiciar o surgimento de herniações.  

O presente trabalho ressalta a importância da relação entre a integridade anatômica 

do músculo reto abdominal com a vulnerabilidade à patologias futuras de indivíduos 

com características morfológicas semelhantes às de cadáveres utilizados para a 

pesquisa. Os resultados das mensurações revelarão o perfil dos cadáveres 

analisados. 

 

RESULTADOS 

O comprimento médio da linha alba e dos músculos retos do abdome foram 

coincidentes e com valor médio de 35,9cm. 



A média dos valores da largura dos músculos retos foi de 7,37cm à direita e 6,84cm 

à esquerda, ou seja, a largura dos músculos retos do lado direito revelou-se maior 

do que o esquerdo. A diferença entre esses valores foi comparada entre si e 

revelou-se estatisticamente significante (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Comparação da largura dos músculos retos do abdome direito e 

esquerdo. 

 

A média dos valores da largura da linha alba dos 20 cadáveres foi de 2,23cm no 

nível supra-umbilical e 1,64cm no nível infra-umbilical. A análise de normalidade da 

amostra revelou-se sem variações significantes para ambos os níveis. Comparando-

se os valores obtidos nos níveis supra e infra-umbilical, observou-se diferença 

estatisticamente significante, sendo maiores os valores do nível supra-umbilical 

(Figura 2). 



 

Figura 2 – Comparação da largura da linha alba entre os níveis supra e infra-

umbilical. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A diástase dos músculos retos do abdome é uma alteração frequente que 

cursa com aumento da projeção anterior global do abdome e pode concorrer para 

alterações posturais e lombalgia. Sua etiologia em geral decorre de gravidez nas 

mulheres e alterações ponderais em ambos os gêneros(1). 

 A definição de diástase dos músculos retos é bastante heterogênea e varia 

desde qualquer afastamento dos músculos retos (2) até valores maiores que 1 a 

3cm acima do umbigo, e 1 a 1,5cm abaixo do umbigo (3-5, 8). Assim, observa-se 

que não há um padrão bem definido à partir do qual pode-se afirmar que o indivíduo 

é ou não portador de diástase de retos, ou seja, o diagnóstico em geral é realizado 

pela experiência do profissional que examina. 

Na maior parte dos estudos que avaliam diástase de músculos retos, não há 

um padrão homogêneo de amostragem, sendo que a grande maioria dos estudos 

avaliou indivíduos do gênero feminino(1-8). Assim, no presente estudo optou-se pela 

avaliação de cadáveres do gênero masculino, sem cicatrizes ou alterações da 

parede abdominal, eliminando-se o viés do gênero feminino. Da mesma forma, a 



utilização de cadáveres para estudos da parede abdominal está bem definida na 

literatura(9-10). A utilização de paquímetro para mensuração é consagrada na 

literatura (2,3), sendo as medidas realizadas por um único pesquisador. 

Os valores referentes a largura dos músculos retos do abdome foram de 

7,37cm à direita e 6,84cm à esquerda com diferença estatisticamente significante 

entre esses valores. Não foi encontrada na literatura, nenhuma informação referente 

a diferença entre a largura dos músculos retos. Todavia, é provável que a mesma 

tenha correlação com as assimetrias decorrentes de vícios posturais observados na 

prática clínica. 

A média dos valores da distância entre os músculos retos do abdome foi de 

2,23cm na região supra-umbilical e de 1,64cm na região infra-umbilical, sendo esta 

diferença estatisticamente significante. Estes dados corroboram com os achados de 

Mendes et al. (2007) e com os dados de mulheres primíparas do estudo de Rett et 

al. (2012). 

Assim, o presente estudo mostrou-se bastante semelhante aos demais 

estudos no que concerne a distância entre os músculos retos. Contudo, apesar do n 

de 20 cadáveres estar dentro dos parâmetros estatísticos, há necessidade de um 

número maior de cadáveres, de ambos os gêneros para que se obtenha um valor 

mais fidedigno da normalidade , assim definir parâmetros precisos para definição de 

diástase de retos do abdome 

A largura da linha alba foi maior no nível supra-umbilical e o músculo reto do 

abdome direito revelou-se mais largo que o esquerdo. 
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