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Introdução. Crianças com deficiência auditiva apresentam dificuldade para coordenar fala-respiração e o 
padrão respiratório geralmente se encontra adequado na função isolada, sem a associação da fala. A avaliação 
da força muscular respiratória é um método clinicamente útil para identificar precocemente quadros de fraqueza 
muscular e quantificar sua gravidade. Objetivo. Comparar os valores medidos de pressão inspiratória máxima 
(PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) com valores preditos, bem como, comparar os valores de PImáx 
e PEmáx com os tipos de perda auditiva (leve, moderada, severa e profunda) e com os tipos de comunicação 
(libras e oral). Método. Aprovação do CEPE, protocolo nº 1.532.676/2016. Estudo transversal e observacional 
com uma amostra de 50 crianças entre 7 e 12 anos de idade com deficiência auditiva. Foram realizadas três 
medições de PImáx e PEmáx na posição sentada com manovacuômetro Suporte® e considerada a maior me-
dida para análise. Foi aplicado teste t pareado para comparação das médias das variáveis e One-way ANOVA 
para análise de variância entre os grupos. Resultados. A média de idade foi de 9,9±1,8, peso 36,7±10,8 e 
altura 139,1±11,7. O valor medido de PImáx foi -90,1±31,2 e o valor predito foi -94,0±14,5 (p=0,00). O valor me-
dido de PEmáx foi 55,9±15,3 e o valor predito foi 107,2±15,1 (p=0,00). A PImáx em crianças com perda auditiva 
leve foi -92,5±34,0, moderada -88,9±32,5, severa -96,0±27,9 e profunda -84,7 ±34,4 (p=0,81) e a PEmáx na 
perda auditiva leve foi 59,2±12,2, moderada 54,4±13,8, severa 50,6±11,3 e profunda 62,2±19,8 (p=0,21). Entre 
os tipos de comunicação, libras e oral, a PImáx foi de -85,8±31,6 e -93,3±31,0 (p=0,40), respectivamente e a 
PEmáx foi de 52,7±17,1, 58,2±13,7 (p=0,21), respectivamente. Conclusão. Podemos afirmar que crianças 
com deficiência auditiva apresentam fraqueza muscular respiratória independente dos tipos de perda auditiva e 
das formas de comunicação.
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