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Introdução: A Miastenia Gravis (MG) é uma doença autoimune da junção neuromuscular que provoca alterações 
na placa mo¬tora devido à ação de anticorpos contra os receptores pós-sinápticos de acetilcolina (ACh), prejudicando 
a contração muscular. Buscando amenizar limitações geradas pela MG, a Fisioterapia elabora o diag¬nóstico cinético-
funcional e conduta terapêutica direcionada a cada caso. Objetivos: Analisar a evolução da função respiratória de 
um paciente com MG em uma clínica escola na cidade de Fortaleza. Método: Participou do estudo um paciente 
do sexo masculino, 76 anos, com diagnóstico de MG há três anos. Procurou a Fisioterapia queixando-se de dispneia 
aos pequenos esforços que limitava a realização de suas atividades de vida diária. Durante a avaliação, o teste de 
manovacuometria  resultou em uma pressão inspiratória máxima (PImáx) = - 40 cmH2O e pressão expiratória máxima 
(PEmáx) = + 50 cmH2O, indicando fadiga da musculatura respiratória. Nesse caso, objetivou-se atenuar a dispneia, 
melhorar a expansibilidade torácica e a força muscular respiratória. No primeiro e segundo dias de atendimentos, foi 
utilizado o padrão respiratório com freno labial (FL),  reanimador de Müller associado a manobras de inspiração pro-
funda e inspiração em tempos,  aparelho de carga linear pressórica, objetivando fortalecer os músculos inspiratórios 
com carga de 30% da PImáx encontrada, e a espirometria de incentivo a fluxo. No terceiro e quarto atendimentos, 
manteve-se a utilização das técnicas e recursos fisioterápicos, sendo adicionados exercícios ativos de MMII, com 
flexão e extensão de joelho sem carga, treino de marcha, sempre associados ao padrão respiratório com FL. No quinto 
atendimento, foi incrementada carga linear pressórica para 50% da PImáx avaliada no primeiro atendimento, exercício 
ativo-resistido de flexão de quadril com carga de 0,5kg, treino de marcha lateral mantendo padrão respiratório com FL,  
prosseguindo-se com os outros recursos. Após os atendimentos, a força muscular respiratória foi reavaliada por meio 
da manovacuometria, obtendo-se novos valores de PImáx = - 80 cmH2O e PEmáx = + 60 cmH2O. O paciente concluiu 
os cinco atendimentos de forma satisfatória. Conclusão: O comprometimento respiratório é muito preocupante nos 
pacientes com MG, pois a diminuição da força e resistência da musculatura respiratória são um importante fator de 
ris¬co não apenas para o decréscimo da qualidade de vida e funcionalidade do indivíduo, como também para o de-
sencadeamento da crise miastênica. A Fisioterapia contribuiu satisfatoriamente para a evolução clínica deste paciente, 
obtendo redução do sintoma de dispneia e ganho de força muscular respiratória, com consequentemente aumento na 
expansibilidade torácica.
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