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RESUMO 

As Cãibras musculares, são contrações dos músculos estriados que estão 

relacionados ao movimento.  Com o objetivo de analisar os sinais, sintomas e onde 

costumam surgir essas contrações nos músculos, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica.  Visto que podem afetar qualquer parte do corpo humano, essas 

causas estão relacionadas com a ausência de alguns nutrientes. Podendo ser 

evitada tomando algumas medidas que estimulará a circulação sanguínea e a 

reposição dos nutrientes perdidos.  
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ABSTRACT 

Muscle cramps are contractions of the striated muscles that are related to movement. 

In order to analyze the signs, symptoms and where these contractions usually appear 

in the muscles, a bibliographical research was carried out. Since they can affect any 

part of the human body, these causes are related to the absence of some nutrients. It 

can be avoided by taking some measures that will stimulate the blood circulation and 

the replacement of the lost nutrients. 
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INTRODUÇAO 

 O corpo humano é formado por três tipos de músculos, o cardíaco, liso e 

esquelético. O Músculo estriado esquelético é comandado pelo sistema nervoso, 

que manda informações para que o mesmo possa realizar os movimentos 

voluntários, que dependem altamente do aprendizado para ser executado. (AIRES, 

Margarida M; BRITTO, Luiz R. G. et al.,1999).  

 Nos músculos esqueléticos acontecem os movimentos voluntários que 

ocorrem três tipos contrações musculares, a isométrica, quando há uma resistência 

do musculo sem mudar seu comprimento, a isotônica que ocorre a flexão e extensão 

das fibras musculares e a isocinética o músculo se contrai e encurta quando está em 

velocidade constante. No mesmo são encontradas fibras que se inervam nos nervos 

motores, onde formam uma junção neuromuscular responsável pela contração do 

musculo.  A alteração dessa junção causa contrações involuntárias que ocorrem em 

longo período de atividades físicas, por perca de sais minerais. (BAYNES, 2010) 

 As contrações involuntárias são chamadas de espasmos musculares ou 

cãibra muscular, que ocorre quando o espasmo for muito intenso e persistente. A 

cãibra é extremamente comum que normalmente surge nos pés, mãos, pernas, 

parte posterior da coxa e especialmente na panturrilha. O músculo ao se contrair 

encurtam as fibras sendo preciso realizar um movimento oposto para relaxar as 

fibras e reverter a contração para assim, aliviar a dor. (HALL; BARROSO; THIELE, 

2011)  

OBJETIVO 

 Analisar os sinais e sintomas da cãibra nos músculos, e onde costumam 
surgir essas contrações musculares. 

MÉTODO 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida 

a partir de material já elaborado, constituído de livros, artigos científicos. 

A seguir estão descritas as fontes que forneceram as respostas adequadas 

à solução do problema proposto: 



Foram utilizados 2 livros, em idioma português, disponíveis na biblioteca da 

Faculdade de Apucarana (FAP) e na biblioteca virtual, publicados no período 1999 a 

2018. 

Artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados 

Scielo, Google acadêmico, publicados nos últimos 7 anos (2011 a 2018). Foram 

utilizados 2 artigos nacionais, disponíveis online em texto completo.  

Para a seleção das fontes, foram consideradas como critério de inclusão as 

bibliografias que abordassem a Bioquímica do exercício cãibra e consequentemente 

a temática, e foram excluídas aquelas que não atenderam a temática. 

RESULTADOS 

 Na contração das fibras musculares esqueléticas, ocorre o encurtamento dos 

sarcômeros, quando os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, 

formando a actomiosina. Este processo de deslizamento ocorre através da 

participação de dois elementos, íons Ca++ e ATP (adenosina trifosfato).  A resposta 

contrátil depende da formação reversível de uma “ponte”, dependente de Ca++ entre 

a cabeça da miosina e seu sítio de ligação na actina. Uma mudança conformacional 

nas regiões de dobradiça da miosina ocorre após a formação da ponte, fornecendo o 

“golpe de força” para a contração muscular. Após o fim do golpe à molécula de 

miosina realiza o papel de hidrolisar a molécula de ATP, liberando a energia 

necessária para a ocorrência de contração (BAYNES, 2010; O MECANISMO DA 

CONTRAÇÃO MUSCULAR).  

  Os músculos esqueléticos, lisos e cardíacos irão apresentar diferenças 

durante o mecanismo de estimulação neural, pois cada um possui sua adaptação de 

estrutura para a propagação de despolarização. O músculo esquelético possui uma 

característica especializada de junção neuromuscular, onde não se encontra nos 

músculos lisos e cardíacos. Visto que a musculatura esquelética possui essa junção 

e realiza contração voluntária, cada fibra individual é inervada em um único nervo, e 

todas essas fibras inervadas formam uma unidade motora. O controle dessa unidade 

é a base para a contração acontecer no músculo como um todo (BAYNES, 2010).  



 A cãibra é resultante da alteração do controle dessas junções 

neuromusculares. É mais comum acontecer em situações como a ausência de fluxo 

sanguíneo, atividades físicas de longo prazo, desidratação (uso de diuréticos) onde 

ocorrerá diminuição de eletrólitos, elementos que ajudam na contração muscular 

como, cálcio, fósforo, potássio, alterações metabólicas como diabetes, 

hipotireoidismo, alcoolismo e hipoglicemia. Doenças neurológicas, como doença de 

Parkinson, doenças do neurônio 

motor ou doenças primárias dos 

músculos (miopatias). Qualquer 

anormalidade nos músculos que 

venha evocar dores e outros 

estímulos sensoriais, que serão 

transmitidos dos músculos para 

medula espinhal, também podem vir 

a ocasionar cãibra. (BAYNES, HALL; BARROSO; THIELE, 2010, 2011).  

 Para aliviar a dor de cãibras musculares, você pode aplicar uma compressa 

quente ou fria nos músculos doloridos ao primeiro sinal de um espasmo.  Você pode 

usar um pano quente, uma almofada de aquecimento, um pano frio ou gelo. Como 

tratamento é sugerido na hora da cãibra o alongamento, pois irá estimular a 

circulação, promoverá a irrigação das veias e reposição de nutrientes perdidos.  

Para evitar a cãibra, busque alguns cuidados como se você pratica atividade física, 

considere tomar bebidas isotônicas, ingerir líquidos adequadamente, usar calçados 

adequados e confortáveis para práticas esportivas ou para quem fica muito tempo 

em pé, manter uma dieta equilibrada com as vitaminas e sais minerais, respeitar seu 

limite físico para não causar dores por exaustão e evitar alimentos e bebidas 

diuréticas para amenizar a perda de nutrientes. (PIMENTEL, Dr Juliano; COHEN, 

Moises et al., 2018) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dada a importância ao assunto. Ter uma vida ativa e com alimentação 

saudável é essencial para evitar as dores causadas pelas contrações involuntárias 

(Cãibras), lembrando que sempre respeitando os limites do seu corpo, e não 

ultrapassando, como fazer atividades físicas intensa em um período muito longo, 



pois tudo em excesso ou em falta prejudica o nosso corpo, o ideal é saber chegar ao 

seu equilíbrio 
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