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RESUMO

A diástase do músculo reto abdominal (DMRA) é um acometimento comum em mulheres após a gestação.É caracterizada pela separação da 
musculatura reto abdominal ao longo da linha alba, acontecendo mais frequentemente, no período gestacional.  O objetivo do trabalho foi 
analisar a efetividade da corrente russa no tratamento da diástase abdominal após gestação.  Pesquisa clínica, realizada na Universidade Estácio 
de Sá em mulheres apresentando diástase abdominal acima de 3cm. A pesquisa respeitou os preceitos éticos de acordo com a resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde. A DMRA foi registrada utilizando: Paquímetro, para a medida da diástase nas regiões: supraumbilical, umbilical e 
infraumbilical ; Fita antropométrica, para medida da perimetria abdominal; Escala de Medida em Imagem Corporal (EMIC), no qual foram 
medidas três dimensões: realidade corporal, ideal corporal e apresentação corporal e Fotografias da região abdominal. O protocolo de 
tratamento foi utilizando o aparelho de corrente russa NEURODYN 10 canais com duração de 30 minutos.  Parâmetros: Frequência de 2.500Hz; 
frequência modulada de 50Hz; Rise: 2s; Cicle on: 7s; Decay: 2s; Cicle off: 7s,  no músculo reto abdominal, totalizando até 20 sessões. Os 
atendimentos foram realizados 2 vezes por semana.Para análise estatística foi utilizado o teste de correlação de Pearson, para determinar a 
associação entre as variáveis e o Teste T para amostras pareadas adotando nível significância de p<0,05.  Foram atendidas cinco mulheres com 
média de idade de 35,2 + 6,26, com período pós gestacional variando entre 1 ano e 6 meses a 4 anos. Houve significância estatística de p><0,02; 
p><0,03 e p><0,05, mostrando redução das medidas realizadas com paquímetro nas regiões supraumbilical, umbilical e infraumbilical, 
respectivimante da DMRA. Houve melhora dos itens  da EMIC: realidade corporal (p><0,01); ideal corporal (p><0,02); apresentação corporal (p>
<0,04) e Total (p><0,02) .  Houve redução significativa das medidas realizadas com paquímetro e da EMIC após tratamento com Corrente Russa 
para diminuir a diástase 
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