
Alongue todo o corpo e beba muita água 
para se prevenir do aparecimento dessas 
contrações involuntárias dos músculos

Cãibra
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Para decifrar os sinais que o corpo manda
osintoma
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Existem vários tipos e classificações de cãibras musculares, 
porém as mais comuns são as noturnas, as decorrentes de 
exercícios físicos e as relacionadas à gravidez. As cãibras 
noturnas se manifestam na parte inferior das pernas ou 
nos pequenos músculos dos pés; suas causas são pouco 
conhecidas, mas têm sido relacionadas a doenças sistêmicas 
(diabetes e doença de Parkinson, por exemplo), além do uso 
excessivo de medicamentos como os diuréticos tiazídicos, 
anti-hipertensivos e alcaçuz.  os fatores de risco nesse 
caso são: idade avançada, pouca flexibilidade dos membros 
inferiores, presença de doenças vasculares, neurológicas, 
metabólicas, endócrinas, renais ou de câncer. Já as cãibras 
induzidas por exercícios físicos (ciclismo, natação etc.), 
predominante em 30% a 50% dos atletas que participam 
de provas de longa duração, fundamentam-se na fadiga 
muscular, dada a sujeição do músculo a intensa atividade, 
sendo também associadas à perda de sódio, potássio e 
magnésio, desidratação e calor. No caso das gestantes, 
50% delas referem a ocorrência nos membros inferiores. 
o fenômeno ainda tem causas desconhecidas, mas 
algumas teses apontam para as mudanças na circulação, 
pressão nos nervos das pernas, retenção de líquidos ou 
deficiência de cálcio, magnésio, vitaminas B1 e B6. 

Quem você 
deve consultar
não existe cura para cãibras, e, se elas 
forem ocasionais, não são preocupantes. 
Caso persistam, o melhor a fazer é 
observar como elas se manifestam para 
poder relatar ao clínico-geral todos 
os detalhes: frequência e intensidade, 
grupo de músculos afetados, fatores 
que aliviam ou estimulam, doenças 
preexistentes, uso de medicamentos. 
Esses dados, somados aos exames físico 
e/ou complementar, serão úteis para o 
diagnóstico. Entretanto, pode ocorrer 
que se trate de um evidente problema 
circulatório, agravado por varizes, 
diabetes ou outras patologias e, nesse 
caso, um angiologista, neurologista ou 
um diabetólogo são os mais indicados.  

o que é
Em inglês, cãibra é cramp, palavra de origem anglo-
saxã, derivada do termo cram, que significa aperto 
desconfortável, pressão ou beliscão. Essa é a provável 
razão pela qual a cãibra é definida pela literatura 
médica como contração inesperada de um músculo ou 
de um grupo de músculos, que se manifesta de forma 
involuntária e intensa, geralmente dolorosa, e por um 
curto espaço de tempo. 

Três tipos comuns
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por cristina almeida

alívio já
embora seja dolorosa, na 
maioria das vezes, dispensa 
tratamentos. Quando a cãibra 
se manifesta, é preciso provocar 
o relaxamento imediato do 
músculo atingido. A pessoa 
deve fazer uma massagem 
no local, para favorecer a 
circulação. Caso tenha atingido 
a panturrilha, por exemplo, 
pode-se colocar o indivíduo em 
pé, apoiando o peso corporal 
na outra perna, fazendo com 
que o membro afetado se 
movimente como um pêndulo. 
Mas se a cãibra for no pé, o 
hálux (dedão) deve ser movido 
com delicadeza, em direção ao 
corpo da pessoa. Pomadas anti-
inflamatórias não apresentam 
grande utilidade terapêutica, 
mas podem aliviar a dor. Alguns 
médicos indicam também 
relaxantes musculares.

Como prevenir
Para prevenir cãibras ou traumas de sobrecarga (lesões e 
distensões), sempre faça aquecimento e alongamento. outra 
boa providência é usar o bom senso para mudar gradualmente a 
intensidade e os tipos de exercício, com o propósito de diminuir a 
pressão sobre os músculos. Manter-se em boas condições físicas, 
isto é, estar atento ao sono e à alimentação, assim como à correta 
hidratação do corpo, ao menos dois litros por dia, também é 
importante. A dieta deve incluir frutas e verduras (550 g/dia) e 
alimentos ricos em potássio, sódio, magnésio e cálcio. São exemplos 
a banana, o abricó, o tomate, os queijos e as frutas secas. 

Conselhos do especialista
Faça aquecimento e alongamento antes de qualquer exercício físico.
Quando uma criança tiver uma cãibra, esteja alerta: pode se tratar 
de uma emergência médica. A reserva de potássio delas é menor 
e alguma deficiência pode afetar primeiro um músculo, depois o 
próprio coração. Nesse caso, consulte um pediatra ou um ortopedista 
para que eles possam indicar a melhor providência nessa situação.
durante a prática de esportes, a causa mais comum de cãibras 
é a desidratação. Beba muito líquido ou coma uma banana 
para aumentar os níveis de minerais do organismo.
Anti-histamínicos (medicamentos comumente usados 
para tratar alergias) e álcool favorecem a desidratação 
e, por isso, devem ser evitados. 
evite permanecer numa mesma posição por tempo prolongado.
durante uma crise, massageie a área afetada. esfregar o 
músculo pode ajudar a aliviar a dor, além de estimular a circulação.
Para se recuperar mais rápido, muito descanso e hidratação.
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