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Introdução
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é considera um grupo de distúrbios do desen-

volvimento de causas neurobiológicas, que se caracteriza por comprometimento nas habilidades sociais, 
comunicação e por comportamento estereotipados. Também inclui déficits nas habilidades para desenvol-
ver, manter e compreender relacionamentos. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) 
(2013). Entretanto, é valido ressaltar que a causa do TEA ainda não foi confirmada. (SCHWANTZ-
MAN; ARAÚJO, 2011). 

A criança com TEA tem dificuldade em generalizar o que aprende de um ambiente para o 
outro. Por isso, é importante que o tratamento tenha um olhar holístico, seja na escola, em casa ou na 
comunidade (GAUDERER,1985). Essa dificuldade pode estar relacionada a organização e interpretação 
da informação sensorial (BARANEK, 2002). A incapacidade de perceber e registar os inputs sensoriais 
pode dificultar o processamento da informação sensorial o que gera respostas de hiporresponsividade ou 
hiperresponsividade (BARANEK, 2002).

 O processamento sensorial tem origem neurofisiológica e é responsável por registrar, orga-
nizar e interpretar informações sensoriais transmitidas por sistemas sensórias do corpo humano (SCHWA-
NTZMAN; ARAÚJO, 2011). 

A discussão referente ao déficit no processamento sensorial é remetida ao conceito de 
Integração Sensorial (IS) que elucida a relação entre processamento sensorial, comportamento, aprendiza-
gem e desenvolvimento. Segundo, Ayres (2005) a IS é a organização das sensações do corpo. Os sete sen-
tidos do corpo humano, tato, olfato, gustativo, visual, auditivo, proprioceptivo e vestibular nos fornecem 
informações sobre as condições físicas do corpo e do ambiente ao nosso redor. 

                  A aplicação de uma avaliação estruturada é fundamental para pode compreender 
o processamento sensorial que geram comportamentos inadequados. Existem diversas avaliações de IS 
como Sensory Integration and Práxis Test – SIPT, Observations Based on Sensory Integration Theory, Sensory 
Profile, DeGandi Berk Test of Sensory Integration, Test of Sensory Function in Infants e Infant Toddler Sensory 
Profile. No Brasil umas das avaliações utilizadas é o questionário do Perfil Sensorial (Sensory Profile) pro-
posto por Dunn (2017) associada a observações clínicas. A utilização de questionários é importante, pois 
conseguem traçar as reações dos indivíduos em relação a diversos tipos de estímulos sensórias em ambien-
tes ou contextos diferentes (SCHWANTZMAN; ARAÚJO, 2011).  

Nesse estudo foi abordado o processamento do sistema sensorial tátil, constituído pela pele 
que é o órgão receptor desse sistema, assim, a pele é a ponte entre o corpo humano e o mundo externo.  
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Com isso, é capaz de influenciar a consciência corporal, planejamento motor global e fino, percepção 
visual, percepção tátil, segurança emocional, aprendizagem escolar e competências sociais. (SERRANO, 
2016).

O sistema tátil é capaz de ajudar o ser humano a regular as suas respostas ao meio que os ro-
deia, aumentar nível de alerta, melhorar tolerância ao som e controle emocional, favorecer a consciência 
corporal, estimular a aprendizagem e reação de defesa (SERRANO, 2016).

Entre os estudos sobre IS, sensibilidade tátil e TEA foram encontrados dois achados na lite-
ratura o primeiro de Tomcheck e Dunn (2007) que desenvolveram um estudo comparativo em que foi 
aplicado o Perfil Sensorial em 281 crianças com TEA e 281 sem TEA. Os resultados demonstraram que 
noventa e cinco por cento das crianças com TEA apresentam dificuldades no processamento sensorial, 
como a evitação de sensações sensoriais, o baixo nível de resposta a estímulos e a maior sensibilidade tátil e 
auditiva em comparação às crianças sem TEA. Nesta mesma pesquisa, também foi identificado que 92% 
do total de crianças com TEA demonstraram algum grau de disfunção no processamento sensorial, sendo 
as maiores diferenças encontradas relacionadas à fala, audição e sensibilidade tátil.

O segundo estudo identificado foi o de Baranek, Foster e Berkson (1997) que investiga-
ram os comportamentos estereotipados e a defensividade tátil como aspectos relevantes para a teoria 
e prática da terapia ocupacional, sendo que o objetivo do estudo foi  testar suas relações com crianças 
com atraso no desenvolvimento e TEA. Dessa forma, foi possível identificar que a defensividade tátil 
e alguns comportamentos estereotipados coexistem em crianças com atraso no desenvolvimento e 
autismo. 

Esses artigos encontrados na literatura e o interesse das autoras pela temática justificaram a 
realização deste estudo que pretende colaborar com as investigações relacionadas ao perfil sensorial de 
crianças com TEA em relação ao aspecto do sistema sensorial tátil para que os profissionais possam ter 
mais evidências cientificas para nortear suas intervenções. 

Objetivo
Analisar o processamento das informações do sistema sensorial tátil da criança com TEA com 

faixa etária de 3 a 10 anos.

Método
Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-
dade de Filosofia e Ciências da UNESP – Campus de Marília/SP, respeitando as prerrogativas da resolução 
466/12 do CONEP que versa sobre ética em pesquisa com seres humanos, obtendo parecer favorável sob 
número 2.782.707. 

 Os participantes da pesquisa receberão todas as informações pertinentes ao projeto, como: 
objetivos, procedimentos de coleta de dados, tempo de duração, resguardo da privacidade do participante 
e utilização dos dados para fins científicos, sendo após os esclarecimentos convidados a assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido, confirmando anuência.
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Local da pesquisa 
A pesquisa foi realizada no Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES), que recente-

mente se tornou um Centro Especializado em Reabilitação (CER), é uma unidade auxiliar que funciona 
como uma clínica escola para apoio dos estágios dos cursos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fono-
audiologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) campus Marília.

 Participantes 
Os participantes desta pesquisa foram 11 crianças com TEA. Em relação aos critérios de 

inclusão, o grupo foi composto por crianças com TEA, na faixa etária de 3 a 10 anos. Foram excluídas 
crianças que apresentarem deficiências físicas, auditivas e visuais associados com o TEA. 

O modelo de processamento sensorial proposto por Dunn (1997) busca a interação entre 
o limiar neurológico e a auto regulação da conduta do indivíduo, serviu como base para a avaliação es-
calar Perfil Sensorial 2 que foi utilizada nesta pesquisa. A avaliação Perfil Sensorial 2 tem como objetivo 
comparar o desempenho da criança em relação às outras crianças de sua mesma idade e identificar seu 
comportamento sensorial em diferentes contextos. 

A avaliação é composta por cinco questionários e oferece um conjunto de ferramentas padro-
nizadas para identificar os padrões de processamento sensorial da criança no contexto de vida diária. As 
informações obtidas proporcionaram uma maneira de determinar como o processamento sensorial pode 
estar contribuindo ou interferindo em relação à participação da criança nos diferentes aspectos de sua vida 
social (DUNN, 2017). 

O questionário que foi utilizado nesse estudo é o Perfil Sensorial 2 da criança, que avalia as 
crianças dos 3 anos até 14 anos e 11 meses e consiste em 86 itens a serem respondidos.

A primeira parte de cada formulário contém itens para descrever as respostas das crianças às 
experiências sensoriais diárias nos contextos de casa, comunidade e escola. As questões serão preenchidas 
pelos pesquisadores a partir das percepções dos cuidadores e professores que indicaram a frequência de 
respostas da criança a diversas experiências sensoriais, usando uma escala de 5 pontos, com cada resposta 
na escala ponderada com uma pontuação de 1 a 5: 

Quase sempre = 5
Frequentemente = 4
Metade do tempo = 3
Ocasionalmente = 2
Quase nunca = 1
Não se aplica = 0

O tempo previsto para o preenchimento do formulário pode variar de 5 a 20 minutos 
(DUNN, 2017).

Os encontros para avaliação foram agendados de acordo com a disponibilidade dos partici-
pantes e realizados no CER II.

As pontuações de corte da avaliação são baseadas nas médias e desvios padrões para cada 
pontuação resumida. Estas pontuações proporcionam um sistema de classificação para categorizar a ten-
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dência de uma criança para comportamento específi co. Este sistema de classifi cação é composto por cinco 
categorias que refl etem grupos específi cos ao longo da curva em sino: 

Muito menos que outros (as); 
Menos que outros (as); 
Exatamente como a maioria dos (as) outros (as);
 Mais que outros (as); 
Muito mais que outros (as).
A análise dos resultados utilizou o sistema de classifi cação do instrumento e proporcionou 

uma estimativa de como a criança é comparável aos seus pares da mesma faixa etária. 

Resultados e Discussão
De acordo com o resultado do perfi l sensorial aplicado a criança com TEA que foi identifi ca-

da com alterações no processamento sensorial tátil foi realizado uma discussão baseada em outros autores 
para compreensão dos resultados. 

Gráfi co 1 – Resultado da seção sensorial do processamento tátil

 Fonte: elaboração própria

No processamento tátil 91% das crianças deste estudo apresentaram alterações, 64% muito 
mais que outros e 27% mais que outros. E apenas 09% tiveram como resultado exatamente como a maio-
ria. 

De acordo com o estudo de Soares e Braga (2014) que teve como objetivo identifi car dados 
que contribuam para a Terapia de Holding e verifi car os seus benefícios em relação a IS. Com isso, foi 
realizado uma revisão de literatura no espaço tempo de 20 anos, em bancos de dados como SCIELO, 
LILACS e MEDLINE. Dessa forma, obtiveram como resultado que as crianças com TEA exibem sinto-
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mas de disfunção sensorial, manifestando-se tanto pela hipersensibilidade ou pela hiposensibilidade tátil 
e auditiva

Segundo, Vieira apud não referenciou (2017) (autores) fonoaudióloga e coordenadora do 
CACI apesar de serem encontrados na literatura mais estudos sobre a hipersensibilidade sonora, a hi-
persensibilidade tátil e proprioceptiva foram as mais comuns e as mais observadas entre os pacientes da 
clínica. 

 Jones, Quigney e Huws, (2003) realizaram um estudo no qual analisaram de forma quali-
tativa relatos de experiências sensório-perceptivas incomuns que foram disponibilizadas em sites na inter-
net por 5 indivíduos descritos como autistas de alto funcionamento. Os indivíduos com TEA relataram 
ter dificuldades ou experiências sensoriais que diferem da maioria das pessoas, principalmente no que diz 
respeito à visão, audição, tato, paladar, olfato e propriocepção. 

O estudo de Ashburner, Ziviani e Rodger (2008) explorou as associações entre o processa-
mento sensorial e os resultados emocionais, comportamentais e educacionais em sala de aula de crianças 
com TEA. Foram utilizadas vinte e oito crianças com TEA e as compararam com 51 pares com desenvol-
vimento típico pareados por idade e gênero no processamento sensorial e nos resultados educacionais. E 
como resultado foi identificado que crianças com sensibilidade tátil sejam provavelmente mais desatento 
e distraído em sala de aula. 

Antunes e Vicenti (2005) desenvolveu um estudo com o objetivo de estimular a sensibilidade 
tátil plantar em crianças com TEA utilizando o tapete sensorial. durante o estudo foram analisadas três 
crianças com TEA e nenhuma apresentava reação frente ao estímulo sensorial na região plantar, foi utili-
zado como instrumento de avaliação uma ficha com legenda na qual era registrado a resposta da criança 
em relação ao estímulo e isso era feito observando a expressão fácil da criança. Como resultado foi possível 
observar que de forma gradual as respostas foram ficando mais organizadas e maduras o que gerou com-
portamentos estáveis, novas aprendizagens e benefícios para os déficits no processamento sensorial. 

Conclusão
Este estudo contribui para investigar o processamento das informações sensórias táteis da 

criança com TEA, identificando através do questionário do Perfil Sensorial aplicado com os pais que as 
crianças com TEA são suscetíveis a terem alterações do sistema sensorial tátil. Entretanto, este estudo teve 
uma limitação que foi o baixo número de participantes com TEA. Com isso, a sugestão é que mais estudos 
na área sejam desenvolvidos. 
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