
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO E RESPIRATÓRIO EM PACIENTES COM MIASTENIA
GRAVIS – REVISÃO DE LITERATURA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JOAO DA SILVA AGUIARAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATA MORALES BANJAIORIENTADOR(ES): 



1 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do exercício físico 

e respiratório sob supervisão fisioterapêutica em pacientes com Miastenia Gravis 

(MG) por meio de revisão de literatura usando os seguintes descritores; (“myasthenia 

gravis and physiotherapy” e “myasthenia gravis and exercise”) e suas versões em 

inglês e espanhol no período de Janeiro a Maio de 2015 nos seguintes bancos de 

dados: LILACS (Literatura latino-americanos e do Caribe de ciências da saúde), 

MEDLINE (Literatura internacional de Ciências da saúde), SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online) e PUBMED (National Center for Biotechnology Information, 

NCB). Os resultados mostraram que maioria dos estudos encontrados tiveram como 

objetivo avaliar função pulmonar. Porém dois estudos tiveram outras abordagens, um 

deles procurou verificar a eficácia da Formação estratégia de equilíbrio (BST) em 

pacientes com MG, e o outro objetivou avaliar os níveis enzimáticos pós exercício 

físico em MG. Evidenciou-se aumento da capacidade e resistência pulmonar pós 

treino em pacientes com MG, porem uma capacidade pulmonar significativamente 

menor comparado a pessoas hígidas. Em relação as medidas físicas foram 

encontradas eficácia positiva em ambas as medidas na aplicabilidade das mesmas 

em pacientes com MG. Embora sejam poucos os estudos relacionados ao tema, 

podemos concluir que exercício físico e respiratório proporcionaram ótimos resultados 

em pacientes com MG, em relação a valores espirométricos, força muscular 

respiratória e mobilidade torácica.    

 

Palavras-chaves: Miastenia gravis; Fisioterapia; exercício físico.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A Miastenia Gravis (MG) é uma doença de caráter autoimune que se manifesta 

através da diminuição dos receptores nicotínicos de acetilcolina(AchR) na junção 

neuromuscular1,5, ocorrendo a produção de anticorpos que destroem receptores 

nicotínicos de acetilcolina presentes nos músculos voluntários, gerando diminuição da 

excitação muscular resultando em fraqueza e fadiga dessa musculatura em 

intensidade flutuante no transcorrer do dia1-5. Cabe ainda ressaltar que a fraqueza 

melhora com o repouso e piora com exercícios físicos, infecções, menstruação, 

gravidez, ansiedade e estresse emocional, podendo ser limitada a grupos musculares 

http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
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específicos, como músculos oculares, bulbares e faciais4. A patogênese da MG tem 

relação com os efeitos de destruição causados por auto-anticorpos produzidos pelo 

sistema imunológico contra os receptores nicotínicos de acetilcolina ( AchR)3,4. 

    Em relação ao tratamento existem algumas combinações que devem 

ser feitas para que se possa aliviar os sintomas ou até retardar a evolução da doença, 

drogas anticolinesterásicas e a plamaférase podem aliviar os sintomas e a timectomia 

em algumas situações podem retardar a evolução da doença4. 

 Embora sejam escassos os estudos7-12 que tratam da MG relacionada a 

intervenção fisioterapêutica, nos poucos que encontramos podemos conceituar que 

não há um efeitos muito claros sobre tal relação, no estudo de Resqueti et al9, foi 

realizado o teste de caminhada de seis minutos e os resultados mostraram pouco ou 

quase nem um sinal de fatigabilidade excessiva contradizendo outras linhas de 

estudos já citados no presente estudo12. Na maioria dos estudos a principal 

intervenção realizada pelo fisioterapeuta nesses pacientes está relacionada com o 

âmbito hospitalar, principalmente em unidades de tratamento intensivo.  

        Ainda não há diretrizes definidas para a prática fisioterapêutica em indivíduos 

com MG. Analisar os efeitos do exercício físico, respiratório e de outras variáveis 

exploradas pelo fisioterapeuta pode proporcionar aos profissionais da área da 

Fisioterapia evidências dos efeitos da intervenção e uma base científica mais 

atualizada para submeter tais pacientes a exercícios terapêuticos e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida destes pacientes. Frente ao exposto, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar os efeitos do exercício físico e respiratório sob supervisão de 

um fisioterapeuta em pacientes com MG, por meio de revisão de literatura. 

 

2. MÉTODOS  

Desenho da pesquisa  

O estudo trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.  

Procedimentos 

Foram realizadas pesquisas usando os seguintes descritores (“myasthenia 

gravis and physiotherapy” e “myasthenia gravis and exercise”) e suas versões em 

inglês e espanhol nos seguintes bancos de dados: LILACS (Literatura latino-

americanos e do Caribe de ciências da saúde), MEDLINE (Literatura internacional de 
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Ciências da saúde. SCIELO (Scientific Electronic Library Online) PUBMED (National 

Center for Biotechnology Information, NCB).  

Foram encontrados cruzando as palavras chave nos bancos de dados acima 

descritos um total de 63 estudos, os quais foram analisados por meio de leitura de 

título e de seus resumos, foram selecionados 14 estudos ao termino dessa primeira 

etapa, quatro estudos foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios de 

inclusão e mais três por não terem informações significativas sobre o tema contando 

com uma amostra final de 5 estudos.   

Os artigos encontrados foram numerados e analisados individualmente, sendo 

extraído deles as informações relevantes sobre o tema e transcritas para uma ficha 

bibliográfica, todos os artigos foram comparados através de uma ficha de análise de 

revisão e colocados em ordem alfabética de modo que cada resultado de cada artigo 

fosse analisado mais facilmente. 

Critérios de inclusão    

 Estudos de intervenção;  

 Estudos publicados nos últimos 10 anos; 

 Estudos de ensaios clínicos controlados aleatorizados, não aleatorizados e 

série de casos;  

Critérios de exclusão  

 Estudos de revisão bibliográfica;  

 Estudos duplicados;  

Instrumentos de pesquisa  

Os dados foram coletados através de fichas bibliográficas, além de fichas de 

análises de literatura, com esses aparatos foram selecionados os resultados de cada 

artigo e comparados com o intuito de se encontrar possíveis consensos nos diferentes 

artigos.  Na ficha bibliográfica consta a referência os principais resultados, as 

palavras chave, critérios da pesquisa, principais resultados e os comentários feitos de 

acordo com tais dados. Na ficha de análises de literatura consta o ano, o país e a 

autoria da pesquisa, o tipo de estudo, o número de indivíduos avaliados e os critérios, 

principais resultados e observações feitas de acordo com os dados dos acima citados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
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3. RESULTADOS  

Todos os artigos foram analisados criteriosamente tal como expressos no (quadro 1).  

  Quatro1 - Representação dos resultados obtidos.    

(Continua) 

 

Autores Título Objetivo Material e Métodos Intervenção Resultados 

 Kolins J. et 
al.  

Níveis de 
enzimas no soro 
de pacientes 
com miastenia     
gravis após o 
exercício 
aeróbio e 
isquêmico 

Analisar a 

hipótese de que 

há um 

componente 

miopático em 

pacientes com 

MG.  

 

Dois grupos de indivíduos foram 
utilizados nesta investigação: (1) um 
grupo composto por 15 pacientes com 
miastenia grave; e (2) um grupo de 5 
indivíduos de controle sem doença 
muscular conhecida.  Um cateter de 
polietileno de diâmetro pequeno foi 
colocada na veia antecubital para 
permitir a retirada de amostras de 
sangue. As amostras de sangue foram 
tomados em repouso (E0) e 
exatamente um minuto após o início 
do exercício (E1).  

Foram avaliados a concentração de 
vários elementos no sangue; creatina 
fosfoquinase (CPK), soro 
transaminase glutâmico oxalacética 
(TGO), soro transaminase glutâmico 
pirúvica (TGP), desidrogenase láctica 
(LDH), níveis de lactato e piruvato.  

Os pacientes foram submetidos a 
exercício em condições aeróbia e em 
condições isquêmicas. Inicialmente 
foi colocado um esfigmomanômetro 
em condições aeróbias isto é, sem 
um manguito de pressão arterial 
inflado em seu braço e uma amostra 
foi retirada antes do trabalho iniciado 
(E0) outra e exatamente um minuto 
mais tarde (E1).  Depois os 
indivíduos descansaram   por 20 
minutos. Quinze pacientes e cinco 
controlos foram testadas.  

Durante a segunda fase do estudo, 
os indivíduos realizaram exercícios 
em condições isquêmicas com 
manguito de pressão arterial inflado 
em torno do braço e um outro em 
torno do pulso. As algemas foram 
infladas a 175 mg Hg e acima do 
nível da pressão arterial sistólica 
durante um tempo de três minutos 
para garantir um estado isquêmico e 
assim foi realizado o exercício.  

Antes do exercício aeróbico 
o lactato apresentou   valor 
médio de 12-6 mg / 100 ml 
em pacientes com MG e no 
grupo controle tiveram uma 
valor de 5-1 mg / 100 ml com 
nível de confiança de (0.99). 
Em relação a variação do 
lactato de E0 para E1 houve 
uma aumento de 14,1 % dos 
níveis de lactato na amostra 
e no grupo controle 
apresentou 12,2 % de 
aumento com  
Nível de confiança (0.29) 
O aumento médio do TGO 
para o grupo de pacientes foi 
de 3-2 mu / ml e o aumento 
médio do grupo controle foi 
de 0-2 mu / ml com nível de 
confiança de  (0.95). 
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Quatro1 - Representação dos resultados obtidos (Continuação)  

   (Continua)  

 

 

 

Autores Título Objetivo Material e Métodos Intervenção Resultados 

    Todos os pacientes apresentaram 
fadiga a mais ou menos 15 minutos, 
sento desinsulflado o manguito e 
retirado as amostras de sangue. 

 

Rassler B 
Et al  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O efeito do 

treinamento de 

resistência 

muscular 

respiratória em 

pacientes com 

miastenia gravis 

Avaliar os 
efeitos do 
treinamento de 
resistência dos 
músculos 
respiratórios em 
pacientes com 
MG.  
 
 

O estudo contou com a participação 
de 10 pacientes com MG, sento 6 
mulheres e 4 homens. Com idade 
média de 53 (4-5) anos. Antes e após 
o treinamento foram avaliados   
pontuação MG (Pontuação Besinger), 
função pulmonar por meio de 
espirometria com as seguintes 
variáveis; capacidade vital (VC), 
Volume expiratório forçado em 1s 
(FEV1), pico de fluxo expiratório(PFE), 
ventilação voluntária máxima (MVV) e 
pressão inspiratória máxima (PImax). 
Para avaliar a resistência respiratória 
os pacientes usaram   dispositivo 
conectado a um carrinho metabólico  
Onde os pacientes  foram instruídos a 
respirar 25 – 40 vezes por minuto com 
um volume corrente (VC) variando 
entre 50% e 75% do VC em um tempo 
de 10 – 12 min     

Foram realizadas 20 sessões 
em um período de 4-6 
semanas com 5 treinamentos 
por dia e dois dias de 
descanso. O treinamento foi 
realizados como treinamento 
de hiperpneia normocapnica 
sobre por 30 minutos. Para 
conseguir a  normocapnia os 
pacientes usaram um 
dispositivo portátil que 
possibilitou a reinalação 
parcial   descrito em detalhe 
por Markov et.   

O treinamento aumentou 
significativamente a resistência 
respiratória de 8,4 ± 0,9 min para 
17,1 ± 1,3 min (p <0,001) e do 
volume ventilatório total dos 555 ± 
87L de 1,081 ± 127L (p = 0,004). 
Cerca de 25% deste ganho foi 
perdido após 3-5 meses sem 
treinamento. Pontuação MG e 
função do pulmão, no entanto, não 
se alterou. Os pacientes 
consideraram a intervenção sobre 
a aptidão física e respiratória como 
positiva. 
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Quatro1 - Representação dos resultados obtidos (Continuação) 

(Continua)  

  

 

Autores Título Objetivo Material e Métodos Intervenção Resultados 

   Onde os pacientes  foram instruídos a 
respirar 25 – 40 vezes por minuto com 
um volume corrente (VC) variando 
entre 50% e 75% do VC em um tempo 
de 10 – 12 min.  

  

Elsais A et 
al. 

Airway limitation 
and exercise 
intolerance 
inwell-regulated 
myasthenia 
gravis patients. 

O objetivo do 
presente estudo 
foi avaliar a 
capacidade de 
exercício e a 
função 
pulmonar em 
pacientes com 
MG 
clinicamente 
estáveis. 

O estudo contou com a participação 
10 pacientes com MG e 10 controles. 
Foram avaliados na espirometria as 
seguintes variáveis: capacidade vital 
forçada (CVF), volume expiratório 
forçado em 1 s (FEV1) e ventilação 
voluntária máxima (MVV) e a 
proporção de VEF1 para CVF (FEV1 
/FVC). Foram monitorados pressão 
arterial a cada dois minutos, ECG, 
oximetría de pulso, Ventilação e trocas 
gasosas utilizando um transdutor de 
fluxo bidirecional e analisadas 
respiração por respiração.  Foram   
avaliado variáveis como consumo 
máximo de oxigênio (VO2max).  
Consumo máximo de oxigênio limiar 
anaeróbio(VO2 AT) 
   

Os 10 pacientes com MG e 10 
controles foram pareados 
submetidos uma espirometria em 
repouso e posteriormente a uma 
espirometria dinâmica em um 
bicicleta ergométrica. O exercício foi 
realizado em um bicicleta 
ergométrica com um tempo 
estipulado entre 8 a 12 minutos 
sendo interrompido de acordo com a 
presença de sintomas, após um 
período de equilíbrio entre repouso e 
respiração no bocal os pacientes 
realizavam 2 minutos de pedalada, 
sendo repetido até alcançar os 12 
minutos de dados ou o aparecimento 
de sintomas.   
 
 
 
 
 
 

Os pacientes com MG 
tiveram uma proporção  
FEV1/ FVC 
significativamente menor 
comparado com o controle 
(P 0,023).  Os pacientes 
também apresentaram FEV1 
e MVV menor, porém sem 
significância.  Em relação ao 
exercício não houve 
diferença em ralação ao 
controle, todos os pacientes 
apresentaram cansaço e 
desconforto. Porem houve 
diferença na resistência 
muscular, os pacientes 
apresentaram um tempo de 
resistência significativamente 
menor (P 0.406). 
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Quatro1 - Representação dos resultados obtidos (Continuação) 

(Continua)  

Autores Título Objetivo Material e Métodos Intervenção Resultados 

Fregonezi 
GAF et al 

Efeitos da 8 
semanas de 
treinamento, 
intervalo 
baseado em 
Treinamento 
muscular 
inspiratório e 
Respirando 
Reciclagem em 
pacientes com 
Miastenia Grave 
generalizada . 

Avaliar o efeito 
do treinamento 
muscular 
inspiratório com 
base em 
intervalo (IMT) 
combinado com 
reciclagem (BR) 
em pacientes 
respirando com 
miastenia gravis 
generalizada 
(MG) . 
 
 

O estudo contou com a participação de 
27 pacientes com MG, randomizados 
em um grupo controle e um grupo de 
treinamento. Os pacientes foram 
avaliados antes e após as 8 semanas de 
treinamento, de acordo com parâmetros 
de função pulmonar, padrão respiratório, 
mobilidade torácica, força e resistência 
muscular respiratória. Função pulmonar 
foi avaliada por meio de espirometria 
analisando as seguintes variáveis: 
capacidade vital forçada (CVF), volume 
expiratório forçado em 1 s (FEV1), 
proporção de VEF1 para FVC(FEV1 
/FVC) e ventilação voluntária máxima 
(MVV).  Volumes e capacidades 
pulmonares foram avaliadas pela técnica 
de diluição de hálito. A difusão pulmonar 
foi calculado pelo método de respiração 
única. A mobilidade da parede torácica 
foi medida com uma fita em torno do 
tórax do paciente em duas alturas 
diferentes; a nível axilar (parede superior 
do tórax) e no processo xifoide (parede 
inferior do tórax) enquanto o mesmo foi 
convidado a expirar o máximo possível 
onde foi realizado a medida E1, 
posteriormente o mesmo foi convidado a 
inspirar o máximo que fosse possível e 
foi aferido a medida E2 e por último 
convidado a expirar o quanto fosse 
possível e então aferido a medida E3.     

Grupo controle realizou 
respiração Diafragmática (RD) 
e respiração em Freno 
labial(FL). 
 
Grupo de intervenção foi 
submetido a um pré-
treinamento e posteriormente 
a um treinamento muscular 
inspiratório (TMI) usando 
Threshold® e respiração em 
frenolabial. Durante 8 
semanas, 3 vezes/ semana, 
45min cada sessão. Início 
com 20% PImáx, aumentando 
Progressivamente até 60%.  
 
 
 
 
 
 
 
  

O grupo de treinamento melhorou 
significativamente em 
comparação ao grupo controle.  
Pacientes tiveram uma pemax 
significativamente maior com p 
valor (0,001) VC (volume 
corrente) com p valor (0,05). 
Foram vista melhoras 
significativas no grupo de 
treinamento em relação a MVV 
ventilação voluntária máxima  
(p 0,02), e parte superior do tórax 
expansão da parede (p 0,005) e 
redução (p0,005). Nenhuma 
Melhora significativa foi 
observada na parede torácica 
inferior ou função pulmonar. 
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Quatro1 - Representação dos resultados obtidos (Continuação) 

Autores Título Objetivo Material e Métodos Intervenção Resultados 

   No final da intervenção os pacientes o 
questionário (Short Form-36) que 
mede a qualidade de vida relacionada 
a saúde (QVRS) e abrange nove 
domínios: funcionamento físico, função 
física, função emocional, social, saúde 
geral, percepções, saúde mental, dor 
corporal, vitalidade e QVRS global, o 
escore foi transformado em um escala 
de 0 a 100 sendo 100 
comprometimento máximo e 0 mínimo.  

  

Wong SH et 
al.  

Efeitos de 
equilíbrio da 
estratégia de 
formação 
miastenia 
gravis: uma 
serie de caso. 

Determinar se 
BST melhora a 
capacidade 
funcional e 
equilíbrio em 
pessoas com 
MG. 

O presente estudo contou com a 
participação de 7 pacientes com MG.  
Medidas repetidas pré/pós-intervenção 
acompanhadas durante 4 semanas:  
pontuação quantitativa em miastenia 
grave (QMG) que contém 13 itens 
quantificáveis para classificar a 
função, força e a resistência muscular 
com escore de 0 a 39, sendo que 39 
indica maior doença e 0 mínima. 
Teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6M), que é um teste de esforço 
sub máximo utilizado para avaliar a 
tolerância e a capacidade de exercício 
em diversas patologias crônicas.   
Timed Up & Go (TUG) com dupla 
tarefa (TUG manual e TUG cognitivo). 
Teste que avalia a mobilidade 
funcional e antecipatória. 

Foram realizados 16 sessões uma 
ou duas vezes por semana 
realizando exercícios de 
fortalecimento e resistência 
elaborados   para cada indivíduo 
por meio de uma avaliação inicia.  

Os pacientes apresentaram 
uma melhora de 141,1% da 
distância percorrida no teste 
de caminhada de 6 min, 
melhora de 15% da TUG 
com cognição e 17 % na 
TUG manual, As pontuações 
QMG refletir clinicamente 
significativa melhoria de> 
15% em indivíduos pós- 
intervenção. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora nosso estudo tenha apresentado algumas limitações como a escassez 

de literaturas sobre o assunto e a impossibilidade de tempo e equipe para se realizar 

uma revisão sistematizada, o mesmo conseguiu juntar informações especificas e 

muito úteis sobre os principais efeitos da intervenção fisioterapêutica em pacientes 

com MG. Conclui-se então que, embora sejam escassos os estudos que abordam o 

assunto, a intervenção fisioterapêutica tem ótimos efeitos em pacientes com MG  em 

relação a valores espirométricos, força muscular respiratória, mobilidade torácica, 

sendo de crucial importância o aprofundamento em relação a pesquisas sobre o tema.  
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