
Mialgia é um sintoma  de muitas doenças e desordens musculares. As causas mais comuns são o 
uso excessivo ou excesso de alongamento de um músculo ou grupo de músculos. 

A mialgia sem história traumática é muitas vezes devido a infecções virais. A mialgia a longo prazo 
pode ser um indicativo de uma miopatia metabólica, algumas deficiências nutricionais ou síndrome 

da fadiga crônica. Ela pode ser também causada por doenças, distúrbios alimentares, medicamentos, 
ou como uma resposta a uma vacinação. É também um sinal de rejeição aguda após cirurgia de 

transplante de coração.

As causas mais comuns são: Lesão ou trauma, incluindo entorses, hematomas, o uso excessivo: 
usando um músculo com demasiada freqüência e tensão crônica.

Tratamento: Existem vários remédios e métodos caseiros que podem ser usados para aliviar as dores 
musculares, ou mesmo tratá-la, e incluem:

Gelo, utilizado para lesões agudas e pós- provas e exercícios: sua função é fazer a vaso constrição 
nos tecidos danificados ou solicitados em excessos que estão inflamados, vermelhos, quentes e 

inchados (sinais flogisticos). O gelo tem um efeito analgésico, ajuda a reduzir o inchaço e a alongar 
os músculos. Deve ser aplicado envolvendo- o numa compressa, de forma a não ferir nem queimar a 

pele, durante 15 a 20 minutos;

Calor utilizado para lesões crônicas: sua função é fazer a vaso dilatação, usado principalmente para 
os músculos. Ele ajuda a aliviar a dor de espasmos musculares, pontos de gatilho e o estresse 

psicológico (que pode ser um fator muito importante em muitos problemas de dor);

Colocar compressas de sal quente: pois ajuda a diminuir a dor e estimula a circulação acelerando o 
processo de recuperação muscular;

Massagens com óleos essências: ajudam a reduzir a dor muscular. Os óleos essenciais de Alecrim e 
Hortelãn-Pimenta  estimulam a circulação, e o óleo essencial de Erva- de- São- João tem propriedades 

analgésicas e anti- inflamatórias;

Após uma lesão muscular, é muito importante deixar repousar a região afetada. No entanto, quando 
a dor intensa inicial e o inchaço ficarem menores, deve- se alongar a zona afetada, suavemente, 

movimentando- a para evitar a rigidez progressiva. Os alongamentos ajudam a estimular a circulação 
e evitam as cicatrizes.

https://www.portalsaofrancisco.com.br/saude/mialgia

http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/2013/09/crioterapia-e-termoterapia-aprenda-
quando-usar-gelo-ou-calor-apos-prova.htm

https://www.tuasaude.com/tratamento-caseiro-para-dor-muscular/
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