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Resumo  

Caminha, Roberta Costa; Lampreia, Carolina. Investigação de problemas 

sensoriais em crianças autistas : relações com o grau de severidade do 

transtorno. Rio de Janeiro, 2013. 120p. Tese de Doutorado – 

Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

Setenta anos após as primeiras descrições de autismo, os prejuízos 

sensoriais parecem finalmente ganhar um espaço no cenário do transtorno. Hoje já 

parece haver um consenso de que esses problemas realmente existem e 

possivelmente estão por trás de muitos dos sintomas encontrados nos autistas. 

Pesquisas científicas sugerem que até 95% de crianças autistas apresentam 

problemas sensoriais. Diante da inclusão de critérios sensoriais no próximo DSM-

5, torna-se fundamental um número cada vez maior de estudos a fim de esclarecer 

melhor a especificidade desses problemas no autismo, seus mecanismos de ação, 

sua prevalência e sua relação com sintomas oficiais do transtorno (prejuízos de 

interação e comunicação social com padrões restritos e repetitivos de 

comportamentos, interesses e atividades). Esse trabalho representa, portanto, um 

ponto de partida de estudos dessa natureza no Brasil. Seu objetivo foi investigar 

através do questionário Short Sensory Profile (SSP) os prejuízos sensoriais em 

uma amostra de 28 crianças autistas brasileiras e explorar a relação desses padrões 

sensoriais com o grau de severidade do transtorno, avaliado através do Childhood 

Autism Rating Scale, Second Edition (CARS2-ST). Apesar de questões 

metodológicas, os resultados foram consistentes com a literatura. A maioria das 

crianças autistas da pesquisa, 82,1% apresentou algum grau de problema 

sensorial. No grupo de crianças com autismo severo, a incidência de problemas 

sensoriais foi de 94,4%. Uma análise do perfil sensorial geral revelou que 85,7% 

das crianças apresentaram dificuldades na categoria Auditory Filtering, 60,7% na 

categoria Low Energy/Weak e 53,6% na categoria Underresponsive/Seeks 

Sensation, sendo esta última a categoria que apresentou a maior correlação com o 

grau de severidade do autismo. Os resultados, assim como as limitações do estudo 

e orientações futuras são discutidos.  

Palavras-chave 

Autismo; problemas sensoriais; severidade do transtorno; processamento 

sensorial.  
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Abstract 

 

Caminha, Roberta Costa; Lampreia, Carolina (Advisor). Investigation of 

sensory problems in autistic children: relationship with the severity of 

the disorder. Rio de Janeiro, 2013. 120p. D.Sc. Thesis – Departamento de 

Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Seventy years after the first descriptions of autism, sensory problems seem 

to finally have its place in the scenario of the disorder. There seems to be a 

consensus about the existence of these problems and their possible role behind 

many of the symptoms found in autism. Scientific research suggests that up to 

95% of children with autism have sensory issues. Given the inclusion of a sensory 

criteria in the upcoming DSM-5, it becomes essential to have a growing number 

of studies to further clarify the specificity of these problems in autism, their 

mechanisms of action, its prevalence and its relationship with the official 

symptoms of the disorder (social communication and interaction impairments 

with restricted and repetitive patterns of behaviors, interests and activities). This 

work therefore represents a starting point for studies of this nature in Brazil. Its 

goal was to investigate, through the Short Sensory Profile (SSP), sensory 

problems in a sample of 28 Brazilian children with autism and explore the 

relationship of the sensory patterns with the severity of the disorder, measured by 

the Childhood Autism Rating Scale, Second Edition (CARS2-ST). Despite 

methodological issues, the results were consistent with the literature. Most of the 

children assessed, 82.1% had some degree of sensory impairment. In the group of 

children with severe autism, the incidence of sensory problems was 94.4%. A 

sensory profile analysis revealed that overall 85.7% of the children had difficulties 

in the Auditory Filtering category, 60.7% in the Low Energy / Weak category and 

53.6% in the Underresponsive / Seeks Sensation, the latter being the only category 

that correlated the most with the severity of autism. The results, as well as the 

study’s limitations and future directions are discussed. 

 

Keywords 

Autism; sensory problems; severity of the disorder; sensory processing 
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1 

Introdução  
 

O autismo1 é um transtorno do neurodesenvolvimento com etiologia ainda 

desconhecida. Não existe um marcador biológico específico que o caracterize; 

acredita-se em uma multicausalidade com fortes indícios de um componente 

genético. A rigor, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

mentais (DSM-IV-TR, 2002) caracteriza-se por prejuízos qualitativos de interação 

social, de comunicação, com padrões restritos e repetitivos de interesses e 

atividades; a chamada tríade de prejuízos. 

O critério de diagnóstico em vigor não faz menção direta a problemas 

sensoriais2. Entretanto, respostas incomuns a estímulos sensoriais parecem ser 

sintomas frequentemente associados ao autismo. Atualmente já existe um número 

considerável de estudos que aponta para particularidades de processamento 

sensorial como hiper ou hipossensibilidades no autismo. Embora não sejam 

universais ou específicos ao autismo, a prevalência desses sintomas é 

relativamente alta, em média 69% a 95% dos autistas apresentam problemas dessa 

natureza associados à tríade de prejuízos (Baranek, David, Poe, Stone, & Watson, 

2005, Harison & Hare, 2004, Tomcheck & Dunn, 2007). No autismo esses 

sintomas parecem ser mais comuns, mais severos e de caráter multissensorial, o 

que distingue o transtorno do desenvolvimento típico e de outros prejuízos do 

desenvolvimento (Kern e colaboradores, 2006).  

Embora só recentemente essa linha investigativa sensorial tenha ganhado 

mais atenção do meio científico, os primeiros trabalhos ligados ao autismo já 

incluíam descrições sobre respostas incomuns a estímulos sensoriais (Kanner, 

1943, Asperger, 1944 citado por Frith, 1991). Os desafios de se lidar no dia a dia 

com problemas sensoriais, também já vêm sendo relatados há tempos por autistas 

de alto funcionamento. Observa-se um número cada vez maior de autistas, 

inclusive aqueles tidos até pouco tempo como severos (geralmente não verbais), 

                                                 
1 Ao longo do trabalho o termo “autismo” será utilizado referindo-se a Transtornos do Espectro 
Autista (TEA). 

2 Ao longo do trabalho a expressão “problemas sensoriais” refere-se a problemas de 
processamento sensorial, englobando todo o processo sensório perceptivo. 
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descrevendo, com o auxílio da tecnologia assistiva, o quão impactante são esses 

problemas sensoriais no seu funcionamento diário (Fleischmann & Fleischmann, 

2012).  

Miller, Schoen, Coll, Brett-Green, e Reale (2005) desenvolveram uma 

pesquisa na qual 78% dos autistas pesquisados apresentaram sintomas 

significativos do que os autores chamam de Transtorno de Processamento 

Sensorial (TPS). Segundo Miller, o Transtorno de Processamento Sensorial é um 

transtorno de ordem biológica, ainda não reconhecido universalmente como um 

diagnóstico médico. Entretanto, são inúmeras as pesquisas que buscam validá-lo. 

Alguns manuais médicos não oficiais como o Diagnostic Manual for Infancy and 

Early Childhood (2005), desenvolvido pelo Conselho Interdisciplinar em 

Transtornos do Desenvolvimento e de Aprendizagem (Interdisciplinary Council 

on Developmental and Learnig Disorders), já o consideram.  

O termo processamento sensorial refere-se à habilidade de receber 

informações através dos sete sentidos (tato, olfato, paladar, visão, audição, 

propriocepção e vestibular), organizar e interpretar essas informações sensoriais, 

transformando-as em respostas significativas. Para a maioria das pessoas esse é 

um processo automático. Pessoas com problemas de processamento sensorial, 

entretanto, não experienciam esse processo da mesma maneira. Nesses casos o 

cérebro não organiza ou processa o fluxo de impulsos sensoriais de forma a dar ao 

sujeito uma informação precisa sobre ele próprio ou sobre o mundo. Quando o 

cérebro não processa o input sensorial de forma adequada, geralmente ele também 

não direciona o comportamento de forma efetiva. O resultado é uma dificuldade 

em lidar com informações sensoriais do dia a dia, como o toque de uma roupa 

com textura diferente, o som alto de uma televisão ou até o movimento do carro. 

Essas pessoas podem sentir-se bombardeadas de informações ou podem nem 

perceber grande parte dos estímulos sensoriais. Podem ainda buscar experiências 

sensoriais intensas e até apresentar problemas sensório motores. Um ou mais 

sentidos podem ser afetados, o que faz com que se relacionem com o mundo de 

forma atípica, como acontece no caso do autismo.  

As primeiras experiências do bebê são de natureza sensorial e o aparato 

sensorial é uma ferramenta essencial nessas primeiras relações. Segundo DeGangi 

e Greenspan (1989), a habilidade de tolerar a estimulação sensorial ocorre 

primeiramente nas interações mãe-bebê e a tolerância sensorial é intimamente 
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relacionada à regulação dos estados de ativação (arousal) e ao desenvolvimento 

das habilidades de interação precoce. Bebês que não são capazes de processar as 

experiências sensoriais de modo apropriado também são incapazes de utilizá-las 

para o aprendizado. Esses bebês frequentemente apresentam respostas mal 

adaptativas na formação de relações afetivas ao longo de seu desenvolvimento. 

Um bebê hipersensível ao toque, ao som e ao movimento, por exemplo, pode 

resistir ao contato físico, a ser segurado ou balançado, além de evitar o contato 

visual, não participando de interações face a face. Isso está de acordo com estudos 

de identificação precoce como o de Dawson, Osterling, Meltzoff e Kuhl (2000) 

que descreveu hipersensibilidade auditiva, tátil, e insensibilidade à dor aos 9-12 

meses de uma criança mais tarde diagnosticada autista. Outro estudo de análise 

retrospectiva de vídeos (Baranek, 1999) também aponta para a presença desses 

problemas já durante o primeiro ano de vida, o que faz dos problemas sensoriais 

uma grande ferramenta para o rastreamento precoce do autismo.  

Embora cada vez mais evidências apontem para a presença de problemas 

sensoriais no autismo, os mecanismos envolvidos por trás desses prejuízos ainda 

não foram completamente estabelecidos e a relação entre esses prejuízos e os 

sintomas que configuram o autismo ainda não foi sistematicamente investigada. 

Entretanto, já parece haver uma movimentação no meio científico no sentido de 

enxergar os sintomas que hoje configuram o quadro autístico como sintomas 

secundários, ou seja, como manifestações ou respostas a prejuízos primários, 

como possivelmente os de ordem sensorial (Caminha, 2008 e Greenspan & 

Wieder, 2006).  

O reconhecimento da importância desses problemas sensoriais na 

configuração do autismo se reflete na sua inclusão no próximo DSM-5, previsto 

ainda para o ano de 2013. A nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais propõe algumas modificações, entre as quais (a) a 

denominação Transtornos do Espectro Autista (TEA), (b) redução da tríade de 

prejuízos em duas áreas principais (interação e comunicação social; padrões 

restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades), (c) inclusão de 

3 níveis para classificação de severidade ( requer suporte, requer suporte 

substancial, requer muito suporte substancial), assim como (d) a inclusão do 

critério sensorial na categoria “padrões restritos e repetitivos de comportamentos, 

interesses e atividades” ( hiper ou hiporreatividade ao input sensorial ou interesses 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912474/CA



13 
 

incomuns pelos aspectos sensoriais do ambiente) (APA, 2011).  Este último item 

justifica a importância do que será apresentado no trabalho em questão.  

Diante de tal reconhecimento pelo DSM, torna-se cada vez mais 

necessário pesquisar problemas sensoriais no autismo. Seguindo essa linha, o 

objetivo desse trabalho foi investigar os prejuízos sensoriais em uma amostra de 

crianças autistas brasileiras e explorar a relação desses padrões sensoriais com o 

grau de severidade do transtorno. Foi utilizado o Childhood Autism Rating Scale 

Second Edition (CARS2) (Schopler, Van Bourgondien, Wellman & Love, 2010) 

para avaliação do grau de severidade (autismo mínimo a ausente, autismo leve à 

moderado e autismo severo) e o Short Sensory Profile (SSP) (Dunn, 1999) para 

avaliação do perfil sensorial (desempenho típico, diferença provável ou diferença 

definitiva de processamento sensorial). A pesquisa contou com os dados de 28 

crianças autistas entre 3 e 10 anos de idade. Essas crianças tiveram o CARS2 e o 

SSP, ambos utilizados em suas versões originais em inglês, respondidos por seus 

terapeutas, fluentes na língua inglesa.  

Apesar de ser uma pesquisa de caráter exploratório, algumas expectativas 

foram geradas a partir das evidências da literatura. Era esperado encontrar 

prejuízos sensoriais na maioria das crianças avaliadas, uma frequência maior de 

crianças com prejuízos sensoriais no grupo de autismo severo e uma correlação 

entre os prejuízos sensoriais e o grau de severidade. Espera-se, acima de tudo, que 

essa pesquisa sirva para alertar familiares, profissionais e estudiosos da área a 

respeito da importância de se considerar problemas sensoriais no autismo, além de 

servir como ponto de partida de investigações desse tipo no campo do autismo no 

Brasil. 

O trabalho será apresentado em 5 capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução. O capítulo 2 pretende fornecer subsídios para a compreensão do 

trabalho. Para isso irá apresentar o que se entende por processamento sensorial e 

qual sua relevância para o desenvolvimento, além de abordar a importância de 

cada sistema sensorial individualmente para o desenvolvimento das relações 

interpessoais.  O capítulo também irá descrever o Transtorno de Processamento 

Sensorial que, embora ainda não seja considerado como uma categoria 

diagnóstica oficial tem ajudado a pensar as questões sensoriais no autismo com 

suas inúmeras pesquisas na área, muitas delas também apresentadas no capítulo. 

O capítulo 3 reúne as principais evidências acerca de problemas sensoriais no 
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autismo. Serão apresentadas primeiramente, as principais ideias encontradas na 

literatura do autismo, que consideram o transtorno a partir de uma perspectiva 

sensorial. Também será feita uma revisão das principais pesquisas científicas que 

investigam problemas dessa natureza no autismo. Por fim, os relatos 

autobiográficos de autistas, que muito vêm contribuindo para o estudo do 

transtorno, serão contemplados. O capítulo 4 irá apresentar a pesquisa 

propriamente dita, descrevendo sua metodologia, discutindo seus resultados e 

levantando suas limitações metodológicas e orientações futuras. No capítulo 5 

serão feitas as considerações finais.  
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Transtorno de Processamento Sensorial: Teoria e Prática 
 
 “Imagine-se dirigindo um carro que não esteja funcionando bem. Quando você 
pisa no acelerador o carro às vezes dá um salto para frente e às vezes não 
responde. A buzina, quando acionada, soa estridente. O freio algumas vezes 
desacelera o carro, mas nem sempre. Os limpadores funcionam ocasionalmente, o 
volante é errático e o velocímetro é inexato. Você trava uma constante luta para 
manter o carro na estrada e fica difícil concentrar-se em qualquer outra coisa.” 
(Greenspan & Salmon, 1995) 

 

É através dos sentidos que se percebe o mundo, sem eles até a capacidade 

de pensar estaria prejudicada, uma vez que as experiências são a fonte das ideias. 

O processamento das informações recebidas a todo instante é um processo tão 

automático que quase nunca se pensa em tudo que está envolvido em um simples 

ato de conversar, por exemplo. A importância dos sistemas sensoriais para o 

funcionamento geral no dia a dia é geralmente esquecida ou subestimada. 

O mundo proporciona experiências sensoriais a todo o momento, seja 

através de sons, cheiros ou texturas. As sensações estão em todo o lugar e a forma 

como cada um lida com essas sensações é o que torna cada ser único. O cérebro 

precisa de informações sensoriais assim como um carro precisa de combustível 

para funcionar. Entretanto, cada pessoa precisa de uma quantidade muito 

particular de “input” sensorial. Assim, é possível encontrar pessoas que 

adicionam tempero à comida, outras que já preferem comer sempre a mesma 

comida, pessoas que respondem prontamente quando chamadas, outras que já 

precisam ser tocadas para perceberem que alguém as chama e assim por diante. 

Ou seja, cada pessoa apresenta um perfil sensorial muito particular. O problema é 

quando esse perfil torna as experiências sensoriais particulares da pessoa 

disfuncionais, ou seja, impede-a de realizar tarefas do dia a dia como ir ao 

shopping, andar de carro, ir a restaurantes, entre outras atividades rotineiras. 

Pessoas com prejuízos sensoriais perdem muitas informações sobre o 

mundo. Os sentidos são mais importantes do que parecem. A audição, por 

exemplo, não serve somente para se ouvir música ou escutar alguém falar. É 

importante saber diferenciar as nuances da voz de uma pessoa para saber se ela 

esta sendo sincera, sarcástica, se está com ou sem paciência. O mesmo acontece 

com relação aos outros sistemas sensoriais. A visão é importante não só para 
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reconhecer uma pessoa, mas como também para saber discriminar suas expressões 

faciais em uma interação e identificar quando, por exemplo, um assunto não está 

agradando. O tato também permite diferenciar prazer e dor, discriminar se um 

empurrão foi proposital ou não, além de ser uma fronteira com o mundo externo. 

Em suma, a importância dos sentidos vai muito além de suas funções básicas mais 

conhecidas. Eles são ferramentas essenciais nas interações sociais, e por este 

motivo fica fácil imaginar o dano que podem causar na interação de uma pessoa 

com o mundo quando estão prejudicados. 

Quando os sentidos funcionam de forma adequada, a pessoa é capaz de 

interpretar bilhões de pedaços de informações sensoriais conforme aprende a 

interagir socialmente. Entretanto, pessoas com prejuízos sensoriais podem não 

perceber pedaços de informações críticos para aprender a interagir com o mundo. 

Desse modo, as habilidades de atenção, engajamento e comunicação podem ficar 

comprometidas. 

Este capítulo tem como finalidade abordar os principais aspectos 

referentes ao processamento sensorial de modo a fornecer subsídios para uma 

maior compreensão do que seja o possível Transtorno de Processamento 

Sensorial, que em outro momento neste trabalho ajudará a pensar os problemas 

sensoriais no autismo. Desse modo, na primeira parte do capítulo será apresentado 

o que se entende por processamento sensorial, apontando sua relevância para o 

desenvolvimento. Em seguida será feita uma descrição dos sistemas sensoriais, 

apontando para sua importância no desenvolvimento das relações interpessoais. 

Depois, então, será apresentado o Transtorno de Processamento Sensorial 

propriamente dito. Por último será feito um levantamento das pesquisas mais 

relevantes na área que tentam validar a existência do Transtorno de 

Processamento Sensorial como uma categoria diagnóstica independente. 

 

2.1. Processamento Sensorial 

Antes de prosseguir com essa parte do capítulo é importante pontuar que 

diante da enormidade de processos que ocorrem simultaneamente durante o 

processamento sensorial, e diante da grande complexidade do funcionamento 

cerebral, serão apresentadas a seguir somente as informações julgadas como 

relevantes para a compreensão do que se propõe no trabalho em questão.  
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Os sentidos captam as informações do ambiente a todo o instante, mas é o 

processamento sensorial que dá sentido ao que é recebido. Sem um processamento 

sensorial adequado haveria somente um conjunto de informações brutas sem 

significado. Através do processamento sensorial, pequenos pedaços de luz são 

traduzidos em cores, fotos, rostos e imagens significativas. Ondas sonoras são 

traduzidas em palavras, músicas, sirenes e outros sons significativos; e a 

estimulação recebida pelos receptores da pele traduzida em carinho, em abraço. 

Do mesmo modo, a compressão das articulações do corpo, juntamente com a 

sensação do pé no chão e com a sensação de vento contra a pele é traduzida na 

consciência do corpo no espaço.  

Processamento sensorial diz respeito ao procedimento neurológico 

responsável por organizar as informações recebidas do ambiente (interno- corpo e 

externo – mundo) para que sejam usadas de forma apropriada no dia a dia 

(Kranowitz, 2005). É um processo dinâmico, incessante e cíclico que funciona em 

um modelo de “feedback”, ou seja, conforme a pessoa realiza uma atividade 

qualquer, o próprio movimento do corpo ao fazer a atividade gera mais “input” 

sensorial que deve ser organizado e transformado em mais respostas, o que 

consequentemente traz novos “inputs”, e assim o ciclo recomeça (Kranowitz, 

2005).  

De acordo com Ayres (2005) o cérebro é fundamentalmente uma máquina 

de processamento sensorial. Quando o cérebro processa as sensações de forma 

eficaz, respostas adaptativas são geradas de modo que a pessoa consegue lidar 

com seu ambiente e manter uma rotina sem problemas. Para a autora, o cérebro 

organiza as sensações assim como um guarda de trânsito coordenada os carros 

para que o trânsito possa fluir. Também faz uma analogia com o processo de 

digestão do corpo. O corpo precisa de comida para se alimentar, e mais ainda, 

precisa que o alimento seja digerido. Nesse caso, as sensações são como alimento 

para o cérebro, porém, sem um processamento sensorial adequado não podem ser 

digeridas e, por conseguinte alimentá-lo. 

O processamento sensorial é essencial para um desenvolvimento 

apropriado. Recém-nascidos, por exemplo, vivem em um mundo essencialmente 

sensorial onde seu maior desafio é lidar com toda a informação que é recebida. 

Interpretar as informações sensoriais é um aprendizado que começa na infância, 

sem que se tenha conhecimento e perdura por toda a vida (Ayres, 2005).  
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Desde o nascimento o bebê já experiencia diversas sensações, 

principalmente relacionadas ao seu próprio corpo e à gravidade, e desempenha 

inúmeras respostas adaptativas. Sem a integração que acontece nessas atividades 

sensório-motoras simples, como por exemplo, ser balançado, ser tocado, ajustar 

seu corpo ao colo de uma pessoa, acompanhar um objeto ou uma pessoa em 

movimento, responder a sons e sugar é impossível haver um desenvolvimento 

adequado ao longo da vida (Ayres, 2005). 

Grande parte das experiências sensoriais consiste em sensações múltiplas 

que chegam por diferentes modalidades sensoriais. A percepção dessas sensações, 

entretanto, não se dá separadamente. Quando uma pessoa vê uma bola quicando, 

por exemplo, ela não percebe o atributo visual separado do atributo auditivo, e 

sim um objeto em movimento com uma certa qualidade rítmica. Essa habilidade 

de perceber a natureza integral dos eventos é altamente adaptativa. Quando uma 

pessoa escuta uma buzina ao atravessar a rua, por exemplo, é preciso que ela 

consiga integrar o som à imagem do carro, bem como saber sua localização no 

espaço para poder desviar com precisão e não ser atropelada. Essa habilidade 

também parece ter um papel crítico na interação social (Bahrick & Todd, 2012). 

O fluxo da estimulação sensorial que passa por todos os sentidos 

simultaneamente é sem fim. Dentre as milhares de informações recebidas a cada 

instante, os adultos são capazes de destacar aquelas que são mais relevantes para 

suas necessidades e objetivos; habilidade esta que ainda se apresenta como um 

desafio para um bebê.  O bebê, entretanto, possui habilidades fundamentais, como 

as de processamento multissensorial, que se desenvolvem ao longo dos 6 

primeiros meses de vida e continuam a se aprimorar ao longo do 

desenvolvimento. Segundo Bahrick e Todd (2012), essas são as precursoras das 

habilidades de comunicação e de interação social. 

Um experimento de Meltzoff e Borton (1979) demonstra a capacidade do 

bebê, desde o nascimento, de transferir a experiência perceptiva de uma 

modalidade sensorial para outra. No experimento, os olhos de bebês de três 

semanas de idade foram vendados e uma de duas chupetas diferentes foi dada aos 

bebês para que eles sugassem. O bico de uma das chupetas era esférico enquanto o 

da outra apresentava protuberâncias em sua superfície. O bico era colocado na 

boca do bebê e logo após era retirado e colocado ao lado do outro tipo de bico. 

Após a retirada da venda os pesquisadores puderam observar que o bebê, após 
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uma rápida comparação visual, olhava mais para o bico que havia acabado de 

sugar. Esse resultado sugere que a integração das experiências tátil e visual é 

realizada pela predisposição inata do sistema perceptual. Um experimento de 

Rochat e Morgan (1995) também demonstrou que bebês de 3 a 5 meses já são 

capazes de detectar correspondências entre o “feedback” proprioceptivo de seus 

movimentos e a estimulação visual decorrente desses movimentos.  

A essa predisposição inata Stern (2000) deu o nome de percepção amodal. 

Os bebês parecem, então, apresentar uma capacidade inata de traduzir uma 

informação recebida em uma modalidade sensorial para outra. Stern (2000) 

enfatiza que na realidade não se trata de uma tradução direta entre modalidades e 

que o bebê não experiência a informação como pertencendo a uma determinada 

modalidade sensorial. Segundo o autor é possível que a informação seja 

codificada em uma representação amodal que possa ser reconhecida em qualquer 

um dos modos sensoriais. A esse respeito Stern (2000) descreve: 

“Os bebês parecem experienciar um mundo de unidade perceptual, em que 

eles podem perceber qualidades amodais em qualquer modalidade de qualquer 

forma de comportamento expressivo humano, representar essas qualidades 

abstratamente e então transportá-las para outras modalidades.” (p. 51). 

Outro experimento descrito por Stern (2000) se propôs verificar se os 

bebês são capazes de detectar correspondências audiovisuais. No experimento 

dois rostos eram apresentados ao bebê simultaneamente, cada rosto articulando 

um som diferente, sendo que somente um dos dois sons era realmente produzido 

para que o bebê ouvisse. O resultado mostrou que o bebê foi capaz de olhar para o 

rosto “correto”, demonstrando que o bebê é capaz de reconhecer as 

correspondências áudio-visuais. Este e outros experimentos (Stern, 2000) sobre 

capacidades modais cruzadas corroboram o resultado obtido no primeiro 

experimento descrito e indicam que algumas propriedades das pessoas e coisas, 

como a forma, intensidade, movimento, número e ritmo são experienciadas 

diretamente como qualidades globais, ou seja, amodais.   

Bahrick e Todd (2012) descrevem a informação amodal como aquela que 

não é específica a nenhuma modalidade sensorial em particular, mas que ao 

mesmo tempo pode ser descrita por qualquer uma delas. A informação amodal, 

como por exemplo, o ritmo, a intensidade, a sincronia, entre outras, inclui três 

dimensões básicas; o tempo, o espaço e a intensidade. Dependendo de como esses 
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três parâmetros se apresentam, podem expressar emoção (felicidade ou raiva) ou 

intenção (aprovação ou proibição dependendo da prosódia da fala), por exemplo. 

Ainda segundo os autores, ao perceber a informação amodal, a pessoa consegue 

ter uma experiência integrada dos eventos. Quando uma pessoa interage com 

outra, ela é capaz de detectar no outro uma sincronia temporal e rítmica da face 

com a voz, que dá para ela, uma percepção integrada de que existe uma pessoa 

conversando, e não um estímulo visual (face) e outro auditivo (voz), 

independentes que por acaso apareceram simultaneamente. 

Além da percepção amodal, existe ainda, segundo Stern (2000), outra 

qualidade da experiência, que envolve os chamados afetos de vitalidade. Estudos 

mostram que bebês são capazes de perceber os afetos categóricos darwinianos de 

raiva, tristeza, felicidade, medo, surpresa e assim por diante. Entretanto, além 

desse tipo de afeto, os bebês também conseguem captar os afetos de vitalidade. 

Esses afetos, embora também sejam sentimentos e pertençam ao domínio da 

experiência afetiva, não se ajustam à taxonomia de afetos existentes como raiva, 

alegria e tristeza, por exemplo. São qualidades indefiníveis e melhor descritas em 

termos dinâmicos e cinéticos como “surgindo”, “desaparecendo” e “explodindo”, 

entre outras. Os afetos de vitalidade são formas de sensações presentes nos 

processos vitais do dia-dia, como quando, por exemplo, a mãe segura o bebê, 

troca fralda, busca a mamadeira, desabotoa a blusa e assim por diante. Eles podem 

ocorrer tanto na presença quanto na ausência dos afetos categóricos, são inerentes 

a todo comportamento. Stern esclarece o que são os afetos de vitalidade fazendo 

uma analogia com a dança abstrata. Esse tipo de dança expressa múltiplos afetos 

de vitalidade sem recorrer aos afetos categóricos, isto porque muitas vezes o 

coreógrafo quer passar uma forma de sentir, e não um conteúdo específico de 

sentimento. O bebê, então, desempenha um papel de espectador ao observar um 

comportamento parental que não expressa diretamente um afeto categórico. A 

forma como os pais desempenham uma atividade supostamente corriqueira 

expressa afetos de vitalidade para o bebê, e com isso, o mundo social que o bebê 

experiencia é, antes de ser um mundo de atos formais, um mundo de afetos de 

vitalidade. Esse mundo de afetos também é análogo ao mundo físico da percepção 

amodal, que é, antes de ser um mundo de coisas vistas, ouvidas ou tocadas, um 

mundo de qualidades abstratas de forma, número e nível de intensidade, dentre 

outras. Segundo Stern (2000), essas habilidades permitem que o bebê crie uma 
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organização relacional e integre as experiências potencialmente diversas de eu e 

outro. Elas estão na base das relações interpessoais. 

Para Ayres (2005), todas as habilidades da criança, desde as 

comportamentais, emocionais e até acadêmicas, têm sua origem em uma base 

sensório-motora. Grande parte da capacidade de aprendizagem de uma criança 

está relacionada à sua habilidade de integrar informações sensoriais. Para a autora, 

a estimulação sensorial e a atividade motora durante a infância moldam as 

interconexões neuronais para formar processos sensoriais e motores que 

permaneçam relativamente estáveis ao longo da vida.  

O processamento sensorial envolve uma gama de processos que ocorrem 

simultaneamente. Dentre esses processos Kranowitz destaca (2005) a modulação, 

a integração, a discriminação, as respostas posturais e a práxis. A modulação, 

segundo a autora, pode ser considerada o processo de autorregulação do sistema 

nervoso. Ela imediatamente ajusta e equilibra o fluxo das informações sensoriais 

no sistema nervoso. As sensações ativam os receptores sensoriais em um processo 

chamado excitação, que funciona como um sistema de alerta. O cérebro é capaz 

de selecionar as informações relevantes diante de todos os estímulos recebidos a 

todo o momento. A maior parte desses estímulos é irrelevante, e é através do 

processo chamado inibição que o cérebro filtra as informações inúteis e foca no 

que é importante em um determinado momento. Sem a inibição toda informação 

seria percebida como importante, o que deixaria a pessoa atordoada e distraída. 

Quando a excitação e a inibição estão em equilíbrio, a pessoa consegue fazer 

transições entre os estados de atenção/desatenção, sonolência/alerta, 

relaxamento/prontidão, entre outros. Se a modulação não existisse, impulsos 

sensoriais se espalhariam pelo sistema nervoso de forma descontrolada e 

desorganizada. 

Pequenas informações sensoriais chegam ao cérebro a cada instante e 

através da integração a experiência sensorial é percebida como um todo. As 

sensações são fluxos de impulsos elétricos que devem ser integrados para que 

façam sentido. Quando se olha para uma laranja o cérebro integra as sensações 

dos olhos para que se tenha a experiência de cor e forma. Quando se toca a 

laranja, as sensações dos dedos e das mãos são integradas para que se tenha 

conhecimento de sua rigidez externa e umidade interna. Da mesma forma, o 

cheiro cítrico da laranja só pode ser percebido através da integração das sensações 
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do nariz. Quando se come a laranja é preciso enxergá-la, escutar o barulho dela 

sendo descascada, sentir seu gosto, sentir sua textura e, além disso, é preciso saber 

a posição exata das mãos, a abertura correta da boca, a força da mordida e a 

intensidade ideal do movimento de aproximar a cabeça à mão. Se não fosse pela 

integração sensorial a experiência não seria percebida como um todo (Ayres, 

2005).  

Outro componente do processamento sensorial destacado por Kranowitz 

(2005) é a discriminação, responsável por distinguir os estímulos de acordo com 

suas características de tempo e espaço. É através da discriminação que uma pessoa 

consegue diferenciar suas sensações, como por exemplo, saber sua localização no 

espaço, a velocidade do seu movimento, a posição do seu corpo, a altura da sua 

voz, a diferença entre as palavras como “pato” e “gato” e assim em diante. Ela se 

desenvolve com a maturação neurológica. 

Todos esses processos descritos acontecem simultaneamente em questão 

de nano segundos.  O resultado final do processamento sensorial é quando o 

cérebro envia mensagens de resposta, preparando a pessoa para uma ação. Esse 

“output” motor envolve respostas posturais e a práxis. É necessário que o 

processamento sensorial seja eficiente para que o movimento seja adequado. As 

respostas posturais apropriadas contribuem para que ao longo do desenvolvimento 

a criança tenha confiança com relação ao controle do seu corpo e consiga vencer 

cada vez mais novos desafios. Práxis, ou planejamento motor como também é 

comumente utilizado, é um termo amplo que denota ação voluntária e coordenada. 

Práxis é a habilidade de idealizar, uma ação que envolve vários passos, organizar 

o corpo para realizar essa ação e executá-la. É importante ressaltar que a práxis é 

uma habilidade aprendida. A criança não nasce com essa habilidade, mas a 

desenvolve conforme explora os objetos e aprende a movimentar seu corpo. Em 

cada atividade que a criança executa, seja ela tentar calçar os sapatos ou comer 

sozinha, seu planejamento motor é aprimorado. E para cada habilidade dominada 

um novo desafio surge. Quanto mais uma criança faz, mais ela é capaz de fazer 

(Kranowitz, 2005). 

O cérebro precisa de uma variedade contínua de estímulos sensoriais para 

funcionar e se desenvolver. O processamento é muito complexo, uma vez que 

diferentes tipos de “inputs” sensoriais se entrelaçam por todo o cérebro. 

Apropriando-se de uma linguagem mais neurológica, os neurônios devem ser 
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estimulados para desenvolverem interconexões. Um sistema sensorial só se 

desenvolve se exposto a situações que ativem seus receptores. É preciso que haja 

luz e algo para ser visto para que o sistema visual desenvolva as interconexões 

necessárias para a percepção visual, assim como é preciso que haja som para o 

desenvolvimento do sistema auditivo e movimentos corporais para o 

desenvolvimento dos sistemas proprioceptivo e vestibular.  

O funcionamento cerebral é descrito por Ratey (2001) como um 

ecossistema dinâmico no qual diversos neurônios e redes neuronais competem 

intensamente pelo “input” sensorial. As redes que são bem sucedidas no 

processamento das novas experiências ficam cada vez mais fortes e garantem seu 

lugar na “vizinhança” neuronal, enquanto que redes não utilizadas acabam por 

morrer. Segundo o autor a percepção funciona de acordo com o princípio que 

nomeou de “use it or lose it” (use ou perca), ou seja, é preciso usar os sentidos e 

seus neurônios, caso contrário eles morrem ou são recrutados para outras funções. 

Um exemplo interessante de como esse princípio funciona é o que acontece com 

os cegos. Ratey (2001) descreve um estudo no qual se verificou que quando cegos 

leem em Braile, não só as áreas cerebrais relativas ao tato são ativadas, mas 

também áreas equivalentes à área da visão, ou seja, neurônios que eram 

originalmente ligados à visão foram recrutados para o tato. O autor ainda 

complementa citando outro estudo que mostrou que o córtex visual nos cegos 

aprimora o tato. No estudo pesquisadores bloquearam temporariamente o 

funcionamento do córtex visual em pessoas cegas, o que resultou em dificuldade 

para ler em Braile e também em confusão, fazendo com que as pessoas sentissem 

pontinhos onde na realidade eles não existiam.  Ainda seguindo o mesmo 

princípio, pesquisadores demonstraram que a área do cérebro referente ao controle 

do movimento dos dedos do lado esquerdo é muito maior em violinistas devido ao 

uso excessivo desses dedos. Sendo assim, a ideia que se tem de que os cegos 

escutam melhor do que as pessoas que enxergam, é verdadeira. Eles conseguem 

distinguir os sons com uma capacidade de discriminação muito maior. 

Conseguem, por exemplo, mapear um cômodo baseados no som que ecoa de suas 

bengalas, habilidade esta que pessoas que enxergam não possuem, ou melhor, não 

precisam ter. Ou seja, a prática, o uso é capaz de alterar, moldar o cérebro. 

O crescimento de novas interconexões cria novas possibilidades de 

comunicação neural. Cada nova interconexão acrescenta novos elementos à 
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percepção sensorial. Quanto maior for o número de interconexões, maior a 

capacidade de aprendizagem de uma pessoa. Para que, por exemplo, uma 

experiência sensorial ou uma resposta motora sejam formadas, é preciso que os 

impulsos neurais passem por dois ou mais neurônios. Quanto mais complexa for 

uma função, mais neurônios são envolvidos na transmissão da mensagem. Além 

disso, para obter comportamentos e percepções adequados, é preciso que o 

impulso permaneça no caminho correto.  

Os neurônios são células altamente especializadas na recepção e envio de 

sinais eletroquímicos. Cada neurônio recebe milhares de sinais de entrada ou 

“inputs”. Do ponto de vista funcional os neurônios podem ser classificados em 

neurônios sensoriais, que recebem o “input” sensorial e conduzem o impulso para 

o sistema nervoso central; neurônios motores, que transmitem esses impulsos para 

os músculos e as glândulas, ou seja, a resposta motora ao “input”; e os 

interneurônios, que estabelecem ligações entre os neurônios sensoriais e os 

neurônios motores (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000). 

Independente da função específica de um neurônio, ele sempre será 

constituído pelas mesmas características físicas: dendritos, corpo celular e axônio. 

O corpo celular é o centro metabólico do neurônio, sendo essencial para garantir a 

continuidade de sua vida. Um dado curioso é que são localizados no sistema 

nervoso central, ou próximo a ele, em regiões do corpo protegidas pelos ossos. 

Devido a sua importância não são encontrados nos braços e pernas, que são 

regiões mais sujeitas a lesões (Scanlon & Sanders, 2007). Os dendritos são 

prolongamentos geralmente muito ramificados, especializados em receber os 

sinais vindos de outros neurônios e transmiti-los em direção ao corpo celular. Já o 

axônio é um prolongamento com ramificações apenas nas extremidades, 

responsável pela condução do impulso nervoso do corpo celular para o neurônio 

seguinte. O percurso do impulso nervoso no neurônio é sempre no sentido 

dendritos / corpo celular / axônio. A região de passagem do impulso de um 

neurônio para outro adjacente (axônio de um neurônio para dendrito de outro) 

chama-se sinapse. Os neurônios se ligam entre si através dessas sinapses, 

formando uma rede neuronal. 

Devido à grande conectividade entre os neurônios, raramente um neurônio 

fica em “silêncio”. A atividade de um neurônio influencia a dos demais, ao 

mesmo tempo em que é influenciada pela atividade de milhares de outros 
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neurônios. Os neurônios são ativados por qualquer atividade elétrica a sua volta, 

ou seja, estão sempre sendo ativados.  O sistema nervoso pode ser pensado como 

um conjunto de neurônios em atividade constante. A esse estado de ativação 

constante dos neurônios dá-se o nome de ruído.  

O ruído está presente em todo lugar em uma população de neurônios. Os 

neurônios disparam de forma aleatória a todo o momento, até que um sinal mais 

específico passe pelo caminho e faça com que eles comecem a disparar mais 

rapidamente e de forma organizada e sincronizada. Fazendo uma analogia, é como 

se cada membro de um coral estive cantarolando uma música diferente quando de 

repente recebem um sinal do maestro e começam a cantar a mesma música 

harmonicamente. Para Ratey (2001) essa habilidade de sincronizar a atividade 

elétrica é a base da cognição. Os ruídos estão sempre presentes no cérebro, e para 

que algo seja percebido é preciso que seja forte o suficiente para se destacar do 

ruído. Embora uma quantidade ideal de ruído seja importante na medida em que 

faz com que os cantores do coral já estejam com a voz “aquecida”, o excesso de 

ruído no cérebro pode sobrecarregar os circuitos de atenção, memória, 

estabilidade emocional, entre outras funções, comprometendo assim a percepção. 

Se os disparos neuronais aleatórios são muito rápidos e fortes acabam por abafar o 

estímulo a ser percebido, ou seja, o sinal não é suficiente para ativar os neurônios 

e fazer com que eles se organizem em um comportamento apropriado e 

sincronizado. Desse modo, se os cantores estão cantarolando muito alto suas 

músicas, podem acabar não ouvindo, ou ouvir de forma equivocada, o sinal do 

maestro e entrar na música no momento errado, levando a uma desarmonia 

completa. Isso pode resultar em um processamento incorreto do estímulo e um 

disparo equivocado de neurônios. Segundo Ratey (2001), a habilidade do cérebro 

em distinguir ruído de sinal é crucial para que a pessoa tenha uma percepção 

apropriada.  

Toda sensação é uma informação que o sistema nervoso utiliza para 

produzir respostas adaptativas. Scanlon e Sanders (2007) descrevem alguns 

fenômenos importantes relacionados às sensações: projeção, intensidade, 

contraste, adaptação e pós-imagem.  

Projeção diz respeito a quando a sensação parece vir da área na qual os 

receptores foram estimulados. Ou seja, , quando uma pessoa toca um objeto, a 

sensação do toque parece estar na mão, quando na verdade é sentida pelo córtex 
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cerebral.  A projeção é ilustrada pela dor fantasma sentida por pacientes que 

tiveram um membro amputado. Após a perda da mão, por exemplo, a pessoa 

ainda sente como se a mão estivesse no lugar. Embora os receptores da mão não 

estejam mais presentes, as terminações nervosas rompidas continuam a gerar 

impulsos. Quando esses impulsos chegam à área que representa a mão no lobo 

parietal, o cérebro continua a fazer o que sempre fez que é criar uma projeção, ou 

seja, a sensação de que a mão ainda está no lugar. Com o tempo a dor pode 

diminuir conforme o nervo cicatriza, mas a sensação da presença da mão continua 

frequente, o que na verdade é uma aliada no caso de uma adaptação a um membro 

artificial.  

No que se refere à intensidade, algumas sensações são sentidas de forma 

mais clara e com um grau maior do que outras. Da mesma forma que um estímulo 

fraco afeta uma pequena quantidade de receptores, um estímulo forte estimula 

mais receptores, e quanto mais receptores são afetados, mais impulsos chegam ao 

cérebro e sensações mais intensas são projetadas. 

O contraste é o efeito que uma sensação prévia ou simultânea tem na 

sensação atual. O cérebro compara constantemente as informações, de modo que 

se em um dia quente uma pessoa mergulhar em uma piscina, por exemplo, vai ter 

a sensação de que a água está gelada em um primeiro momento. Isso porque 

existe uma diferença entre a sensação prévia e a atual. Como a diferença é 

significativa, é possível que a pessoa sinta a água ainda mais gelada do que 

realmente está.  

Os receptores detectam mudanças (estímulos) e geram impulsos. Se um 

estímulo for contínuo, não haverá tanta mudança e os receptores irão gerar menos 

impulsos. Seguindo o exemplo anterior, depois de um tempo na piscina a 

temperatura da água parece esquentar. Entretanto, na realidade a temperatura não 

sofreu alteração. Como os receptores de frio não detectaram mais mudanças, 

menos impulsos foram gerados, dando a impressão de que a água esquentou. O 

mesmo acontece com o uso do relógio, que depois de um tempo no pulso é 

“esquecido”. Isso acontece porque os receptores do tato e da pressão adaptam-se 

rapidamente a um estímulo contínuo, e quando não há mudanças não há nada a ser 

detectado pelos receptores. 

A pós-imagem é o efeito no qual a sensação permanece presente mesmo 

depois do estímulo ter cessado. Um exemplo é a pós-imagem vista quando se 
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observa uma lâmpada apagar. A luz forte estimula os receptores da retina que 

geram muitos impulsos que são percebidos como uma sensação intensa que dura 

mais do que o próprio estímulo. 

A riqueza da experiência sensorial não é fruto da atividade de apenas um 

neurônio, mas sim de populações de neurônios sensoriais. Esses neurônios são 

afetados por uma quantidade incontável de estímulos, e a mensagem carregada 

por cada um deles não é simplesmente somada, mas sim integrada conforme os 

sinais convergem para os centros de processamento no sistema nervoso central.  A 

informação sensorial é processada em caminhos paralelos antes de ser integrada 

nos centros superiores do córtex cerebral.  

A informação sensorial é processada por uma série de relés, cada qual 

envolvendo um processamento mais complexo que o anterior. Fibras sensoriais 

projetam-se de forma organizada da periferia para o sistema nervoso central, e de 

uma parte do cérebro para a outra.  

O processamento da informação no córtex cerebral segue um modelo 

hierárquico, no qual a informação sensorial é recebida e interpretada 

primeiramente pelas áreas de associação sensorial primárias, depois enviada para 

áreas de associação sensorial unimodais, que integram a informação recebida de 

uma única modalidade sensorial, e em seguida para áreas de associação sensorial 

multimodais, que integram a informação de mais de uma modalidade sensorial. A 

informação segue, então, para áreas de associação motora multimodal, onde o 

movimento é planejado, e de lá é projetada para o córtex pré-motor de onde 

finalmente segue para o córtex motor, resultando no movimento (Kandel, 

Schwartz & Jessell, 2000). Como as áreas de associação multimodais integram as 

modalidades sensoriais e fazem a ligação da informação sensorial com o 

planejamento do movimento, elas são consideradas o substrato anatômico das 

funções cerebrais superiores tais como o pensamento consciente, a percepção e as 

ações direcionadas para um objetivo. 

Por mais simples que seja uma ação, ela sempre vai envolver uma 

atividade integrada dos caminhos sensoriais, motores e motivacionais do sistema 

nervoso. 
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2.2. Sistemas Sensoriais 

Além dos cinco sistemas sensoriais mais familiares, - visão, olfato, tato, 

paladar e audição - existe ainda o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo, 

que são muitas vezes esquecidos ou desconhecidos. Uma vez apresentados os 

principais processos envolvidos no processamento sensorial, serão apresentados a 

seguir os sistemas sensoriais e suas características mais relevantes para o trabalho. 

 

2.2.1. Sistema Olfativo 

A importância do olfato é marcada desde o princípio da vida. O sistema 

olfativo do recém-nascido é consideravelmente maduro. Sua formação começa 

cedo no período embrionário, e muitos odores e sabores a que a gestante se expõe 

também são experienciados pelo feto. A habilidade de sentir odor começa por 

volta da vigésima oitava semana de gestação e se aprimora a cada dia. Além disso, 

no terceiro trimestre de gestação, a placenta se torna cada vez mais permeável, o 

que permite uma maior entrada de moléculas do mundo exterior no líquido 

amniótico, tornando a vida olfativa do feto incrivelmente rica. O feto é capaz de 

sentir o cheiro de praticamente tudo aquilo que a mãe come ou inala como, por 

exemplo, um perfume no elevador, a sopa de cebola do almoço e o cheiro de 

gasolina no posto (Eliot, 2000). 

 O cheiro do útero é o que ajuda o bebê a reconhecer sua mãe após o 

nascimento. Outros cheiros como o do leite materno e secreções como suor e 

saliva também contribuem para o reconhecimento da mãe pelo feto, já que 

apresentam odor parecido ao do liquido amniótico. O bebê é capaz de distinguir o 

cheiro do seio da mãe do de qualquer outra mulher lactante. O papel do olfato vai 

além do reconhecimento da mãe; um estudo recente mostrou que o cheiro do leite 

materno é capaz de acalmar bebês durante um procedimento de dor (teste do 

pezinho). O efeito calmante só apareceu quando o odor era do leite de sua própria 

mãe (Nishitani e colaboradores, 2009). 

Recém-nascidos são capazes de discriminar quase tantos odores diferentes 

quanto os adultos. Entretanto, sua apreciação não é como a percepção olfativa 

consciente de um adulto. Suas respostas parecem ser puramente reflexas, já que 

muitas delas como, por exemplo, mudanças na respiração e batimento cardíaco, 
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ocorrem tanto quando o bebê está dormindo como quando acordado. Somente aos 

seis anos de vida as preferências e aversões olfativas da criança são comparáveis 

às de um adulto. O olfato é especialmente importante no começo da vida. Até que 

a visão e a audição do bebê estejam mais desenvolvidas, seu universo, que se 

restringe ao ambiente imediato, é percebido por meio do tato e do olfato. Além de 

o olfato ajudar o bebê a encontrar o seio materno para a alimentação, ele também 

possui um papel chave no desenvolvimento emocional precoce do bebê, 

ajudando-o a estabelecer laços essenciais para sua sobrevivência com familiares e 

cuidadores, e promovendo uma segurança emocional (Eliot, 2000). 

Sob o aspecto neurológico, o olfato possui uma conexão curta e direta com 

os centros de memória no cérebro. Isso faz com que ele seja capaz de levar 

imediatamente uma pessoa a um momento vivido no passado. Um mesmo odor 

remete as pessoas a situações diferentes e particulares. Ou seja, um cheiro 

considerado ruim para a maioria das pessoas pode trazer lembranças agradáveis 

para outras. 

Nem todas as pessoas conseguem detectar todos os odores. Se a pessoa 

não é exposta a determinados odores durante seu desenvolvimento inicial, ela 

pode perder a capacidade de reconhecê-los.  Mas da mesma forma que os demais 

sentidos, é possível treinar o olfato para aprimorar a capacidade de cheirar, como 

é o caso dos profissionais que desenvolvem perfumes. 

O olfato também está diretamente relacionado ao paladar. Muito do que o 

aparato gustativo informa a respeito de uma comida é captado pelo sistema 

olfativo. Receptores do nariz são especializados em detectar informações 

químicas provenientes tanto do ar inalado quanto do alimento mastigado. As 

papilas gustativas da língua servem meramente para indicar se um alimento é 

doce, salgado, amargo ou ácido. O resto do trabalho é feito pelo olfato. 

O olfato apresenta um caminho neuroanatômico muito particular. No caso 

dos outros sistemas sensoriais, as informações entram no cérebro por meio do 

tronco encefálico e são direcionadas para o tálamo. A partir dessa chamada 

“estação central”, milhões de redes neurais transferem sinais para as áreas 

especializadas de cada sistema. Esses sinais passam ainda pelo sistema límbico 

onde ganham uma etiqueta emocional. No caso do olfato a conexão não tem a 

mediação do tálamo e é feita diretamente para o sistema límbico. Somente depois 

as informações são enviadas ao córtex orbitofrontal para serem mais processadas. 
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A conexão do olfato é, então, muito mais rápida e decisiva do que dos demais 

sentidos. O olfato funciona como um grande sistema de alarme, não é a toa que o 

nariz é posicionado bem acima da boca. Quando uma pessoa está prestes a comer 

algo estragado que poderia ser nocivo à sua saúde, por exemplo, o sistema 

olfativo deve ser capaz de detectar o odor e rapidamente associá-lo a uma 

memória, para que em uma fração de segundos a pessoa consiga alterar seu 

comportamento e não colocar o alimento na boca. O sistema olfativo é direto, 

simples e poderoso (Ratey, 2001). 

Em resumo, o olfato possui grande influência no apetite e escolha de 

alimentos, possui uma função protetora, além de ser um componente essencial nas 

interações sociais, incluindo o reconhecimento de coisas familiares, a atração 

sexual e o vínculo afetivo. 

 

2.2.2. Sistema Gustativo 

O paladar, assim como o sistema vestibular, o tátil e o olfativo, surge cedo 

no desenvolvimento, tornando-se funcional durante o terceiro trimestre de 

gestação. O paladar é muito importante para o bebê, não só por seu significado 

nutricional, mas também pelo fato de ser uma fonte de experiências sensoriais e 

influenciar o humor e o bem estar emocional do bebê. 

Evidências sugerem que bebês já podem sentir diferentes sabores antes do 

nascimento, o que gera importantes consequências no desenvolvimento. Este fato, 

além de influenciar a preferência por determinados alimentos, possivelmente 

também ajuda os bebês, assim como o olfato, a reconhecer a mãe após o 

nascimento. Isto porque muitos sabores que o bebê sentia no líquido amniótico 

também estão presentes no leite materno (Eliot, 2000). Um estudo de Carbajal, 

Veerapen, Couderc, Jugie, e Ville (2003) verificou que o leite materno possui um 

efeito analgésico. Bebês que foram amamentados durante um procedimento 

invasivo de pequeno porte (teste do pezinho), apresentaram menos respostas de 

dor quando comparados aos grupos controle.  

Embora os bebês apresentem grandes habilidades relacionadas ao paladar, 

este sistema continua a evoluir durante toda a infância. Uma das maiores 

mudanças é a sensibilidade ao salgado por volta dos 4 meses de vida. Outra 
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mudança diz respeito à maior variedade de compostos amargos que a criança 

passa a perceber durante a infância. A percepção de azedo e doce parece não 

sofrer alteração. Embora a percepção do paladar já esteja bem desenvolvida 

durante a infância, a compreensão do que é comestível ou não, é aprendida 

gradualmente, através do aprendizado com os pais e da experiência pessoal. 

Segundo Scanlon e Sanders (2007), algumas preferências também tem origem 

genética. Pessoas com um número de papilas gustativas acima da média 

consideram, por exemplo, brócolis muito amargo, ao passo que pessoas com 

menos papilas gustativas gostam do sabor.  

Como mencionado anteriormente, o paladar é altamente dependente do 

olfato. Cerca de 75% do que é percebido como sabor é na verdade atribuído ao 

olfato (Ratey, 2001). Esta é a razão de uma pessoa gripada não conseguir sentir o 

gosto dos alimentos. Na realidade o problema não está nas papilas gustativas, mas 

sim no bloqueio dos receptores olfativos que o nariz congestionado causa. O 

mesmo efeito é observado quando a pessoa tampa o nariz ao ingerir um remédio 

ou alimento desagradável. 

 

2.2.3. Sistema Tátil 

O tato é o único sistema que permite à pessoa experienciar o mundo 

através de um contato físico direto. É uma das habilidades mais avançadas do 

bebê ao nascer. Na realidade, no momento do nascimento este sentido já está 

totalmente desenvolvido. Entretanto, o bebê ainda possui um longo caminho até 

que possa discriminar diferentes tipos de sensações táteis e determinar a 

localização de uma estimulação tátil em seu corpo. As experiências do bebê de 

tocar e ser tocado são extremamente importantes, não só para desenvolver sua 

sensibilidade tátil, suas habilidades motoras e sua compreensão do mundo físico, 

como também para sua saúde e bem estar emocional. 

Segundo Eliot (2000), as experiências táteis primárias possuem um papel 

fundamental na qualidade do desenvolvimento do cérebro. Pesquisas sugerem que 

principalmente a variedade da estimulação tátil é essencial não só para o 

desenvolvimento da sensibilidade ao toque, como também para o 

desenvolvimento cognitivo em geral. 
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O tato é o primeiro sentido a surgir. Um embrião com apenas cinco 

semanas apresenta o lábio e o nariz sensíveis. Essa sensibilidade tátil rapidamente 

se estende ao resto do corpo. Na nona semana, o queixo, as pálpebras e os braços 

já estão sensíveis ao toque e, a partir da décima segunda semana quase toda a 

superfície do corpo já está responsiva, com exceção ao topo e a parte de trás da 

cabeça que se mantêm insensíveis ao longo da gestação (isto se mostra de extrema 

importância no momento do parto natural, quando o bebê tem sua cabeça 

comprimida). 

Embora o feto seja responsivo ao toque desde muito cedo, sua 

sensibilidade não é como a percepção consciente de um adulto. Por ocasião do 

nascimento o tato ainda está longe de ser maduro. Com um ano, o bebê processa a 

informação tátil aproximadamente quatro vezes mais rápido do que à época do 

nascimento. Aos seis anos de idade essa velocidade já terá duplicado mais uma 

vez, alcançando um nível próximo ao do adulto. Com o tempo e com experiências 

táteis, a criança se torna cada vez mais precisa para determinar a área de seu corpo 

que está sendo tocada. 

Segundo Eliot (2000), recém-nascidos utilizam movimentos da boca e da 

língua para explorar bicos de diferentes formatos, o que sugere que bebês já 

conseguem distinguir objetos baseados somente no tato. Dessa forma a boca 

possui uma função dupla: nutritiva e perceptiva.  

O tato possui um papel fundamental na vida dos bebês. Como esse sentido 

é muito bem desenvolvido por ocasião do nascimento, é ele, mais do que os outros 

sentidos, que vai fornecer ao bebê um acesso detalhado a seu novo mundo. 

Estudos com bebês e animais sugerem que o toque, além de ser essencial para o 

desenvolvimento sensório-motor, possui uma enorme influência no crescimento 

físico, no bem estar emocional, no potencial cognitivo e na saúde em geral, além 

de apresentar efeitos importantes sobre o sistema imunológico.  

Ratey (2001) afirma que estudos com prematuros indicam que o toque 

pode acelerar o crescimento e desenvolvimento desses bebês. Em um dos estudos, 

bebês que eram massageados 15 minutos 3 vezes ao dia por 10 dias consecutivos 

ganharam 47% mais peso do que bebês que tiveram a mesma dieta mas que não 

passaram pelo procedimento da massagem. Isso se deve ao fato da massagem 

estimular o nervo vago que inicia a liberação de hormônios responsáveis pela 

absorção do alimento como a insulina e glucagon. A frequência de episódios de 
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apneia, comuns nesses bebês, também reduziu, além de terem deixado o hospital 

uma semana antes do que os demais bebês.   

Ratey (2001) também cita um episódio histórico no qual Frederico II, 

imperador do Sacro Império Romano, retirou bebês de seus pais e os entregou a 

enfermeiras que tinham sido orientadas a não tocar ou falar com os bebês, a fim 

de investigar qual língua a criança desenvolveria se fosse criada sem escutar 

nenhuma palavra. Os bebês nunca aprenderam nenhuma língua e morreram antes 

mesmo que pudessem falar. Frederico havia descoberto não intencionalmente a 

importância do toque no desenvolvimento inicial do bebê. Essa hipótese foi 

confirmada nos anos 1990 quando Mary Carlson, pesquisadora da Escola de 

Medicina de Harvard, visitou orfanatos superlotados na Romênia. Ela encontrou 

centenas de bebês abandonados em seus berços, que não eram tocados nem na 

hora da alimentação, as mamadeiras eram apoiadas nos berços. As observações de 

Carlson mostraram que os bebês apresentavam um retardo no desenvolvimento, 

agiam de acordo com o desenvolvimento de bebês com metade de sua idade e 

tinham níveis de cortisol, hormônio do estresse, anormais quando comparados a 

bebês criados nas famílias vizinhas. Esses resultados demonstraram o papel crítico 

do toque no desenvolvimento. Um estudo de Harlow descrito por Eliot (2000) 

também registrou a importância do toque. No experimento, macacos bebês foram 

separados de suas mães ao nascimento e colocados com duas “mães” substitutas. 

Uma era uma boneca feita de arame que provia alimento e a outra era uma boneca 

de pano projetada para dar algum tipo de conforto para o macaco. Ao contrário do 

que se imaginava, observou-se que os macacos buscavam a mãe de arame quando 

tinham fome, mas passavam a maior parte do tempo com a mãe de pano.  

O sistema tátil fornece informações sobre o mundo, mais especificamente 

sobre a forma, o tamanho e a textura dos objetos. Através do tato é possível 

conhecer mais sobre o ambiente, sentir-se seguro e criar laços afetivos. Ele 

também está envolvido na manipulação de objetos e equipamentos. É dividido em 

duas partes, o sistema protetor que alerta sobre perigo e o sistema discriminativo 

que permite discriminar, por exemplo, em que parte do corpo somos tocados ou 

no que tocamos. Para que o tato funcione de forma apropriada o sistema 

discriminativo e o sistema protetor devem trabalhar bem juntos e de forma 

independente (Eliot, 2000)  
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2.2.4. Sistema Visual  

Comparada com os outros sentidos descritos até agora, a visão ainda é 

muito primitiva no nascimento. Isto possivelmente se dá pelo fato de dentre todos 

os sentidos, ela ser a única a não receber estimulação no útero.  

A visão limitada do bebê, entretanto, é suficiente para que ele comece a 

aprender sobre algumas características fundamentais do mundo, como o rosto de 

familiares e o seio da mãe, por exemplo. Além disso, permite a quantidade ideal 

de experiência visual, nem muita e nem pouca, para que o bebê gradualmente 

construa uma imagem do mundo, sem ser superestimulado de uma única vez por 

uma experiência visual riquíssima que um sistema visual maduro é capaz de 

oferecer. 

O sistema visual é uma das principais fontes de informações sobre as 

pessoas e as propriedades do mundo. A visão permite o reconhecimento de 

formas, cores, letras, palavras e números. É de extrema importância para as 

interações sociais na medida em que fornece informações sobre a linguagem 

corporal. A visão guia os movimentos, ajuda com o equilíbrio e permite a 

monitoração de ações para que o movimento seja executado de forma segura e 

eficaz. 

Embora os olhos consigam captar a luz, nem a retina nem o cérebro de um 

recém-nascido conseguem processar as informações de forma suficientemente 

sofisticada para detectar a maioria dos objetos, formas e cores. Recém-nascidos 

ainda não conseguem ajustar o foco e são incapazes de perceber qualquer detalhe 

do mundo visual. Sua acuidade visual é pobre e só enxergam as coisas próximas a 

seu rosto, e ainda assim os maiores detalhes são como um borrão. Sua visão é 

bidimensional uma vez que as ferramentas usadas pelo cérebro para perceber a 

profundidade espacial ainda não se desenvolveram. Entretanto, em poucos meses, 

graças à rápida formação de conexões neuronais no córtex visual, o sentido da 

visão melhora drasticamente (Eliot, 2000). 

Aos seis meses as habilidades visuais primárias como percepção de 

profundidade, de cor, acuidade visual e controle do movimento dos olhos, já estão 

presentes. Com 1 ano todas essas habilidades estão praticamente em total em 

sintonia, revelando ao bebê um universo visual rico e tridimensional. 
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A visão ocupa mais espaço no cérebro do que todos os outros sentidos 

juntos. Considerando-se também sua complexidade, não é surpresa o fato de esse 

sistema demorar um pouco para se organizar durante o desenvolvimento do bebê. 

O desenvolvimento da visão começa com a formação inicial do olho na quarta 

semana de vida embrionária. Embora possua um começo precoce, somente meses 

depois do nascimento o sistema visual estará estruturado e funcionando como um 

todo. Ainda precisará de mais alguns anos até que seus caminhos neurais estejam 

firmemente estabilizados. 

Com o nascimento vem a experiência visual que é crítica para o 

desenvolvimento dos centros visuais corticais que podem ser considerados o 

equipamento necessário para a percepção visual consciente. O processo começa 

de forma lenta, mas a partir do segundo mês o córtex cerebral do bebê começa a 

realizar a maioria das tarefas visuais que antes eram realizadas por circuitos 

subcorticais. Conforme o número de sinapses no córtex visual aumenta, entre o 

segundo e o oitavo mês, novas habilidades visuais surgem e rapidamente se 

aprimoram, até que, ao final do primeiro ano de vida, a visão do bebê é quase tão 

boa quanto a de um adulto. 

Mesmo nascendo com um sistema visual pobre, estudos revelam que bebês 

com poucas horas de nascimento já são capazes de reconhecer o rosto da mãe. Na 

realidade, bebês parecem apresentar uma predisposição inata para estímulos que 

se assemelhem a um rosto, ou seja, qualquer formato oval com dois olhos, um 

nariz e uma boca nos lugares certos. Bebês com menos de uma hora de nascidos 

giram a cabeça e os olhos em direção a um simples desenho de rosto em oposição 

a um desenho cujos elementos do rosto estejam mesclados. Todas essas 

evidências sugerem que bebês estão predispostos a se orientar para seus pais, 

fortalecendo o laço afetivo (Eliot, 2000). 

A visão, embora surja tardiamente comparada aos outros sentidos, 

rapidamente amadurece e se desenvolve de forma tão sofisticada que logo domina 

a experiência sensorial humana, tornando-se a fonte principal pela qual a criança 

aprende sobre as pessoas e as propriedades do mundo. Desse modo, os tipos de 

experiências visuais e visuo motoras de uma criança no começo da vida são 

extremamente importantes para seu desenvolvimento. 
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2.2.5. Sistema Auditivo  

Segundo Eliot (2000), assim como os outros sistemas sensoriais, exceto a 

visão, as estruturas neurais ligadas à audição se formam cedo no útero e começam 

a funcionar bem antes do fim da gestação. Quando nascem, os bebês já possuem 

uma experiência auditiva de aproximadamente doze semanas, e já são inclusive 

capazes de discriminar o que gostam de ouvir. No topo da lista está a voz da mãe, 

especialmente quando ela fala em um tom alto e em forma de música, o chamado 

manhês. A cadência lenta do manhês é fácil de ser seguida pelos bebês já que seu 

sistema nervoso processa a informação auditiva pelo menos duas vezes mais 

devagar do que no adulto. Seu volume mais alto e sua fala mais direta ajudam os 

bebês a não se confundirem com o barulho de fundo, além de compensar o fato de 

sua audição ser menos sensível. Assim, o manhês se mostra a forma mais potente 

de estimulação auditiva, além de possuir um alto valor emocional. 

Ao contrário da visão, em que os bebês dão preferência a estímulos 

simples, os estímulos auditivos preferidos são os mais complexos como a música 

ou falas com entonação alta. A audição também contrasta com a visão em outro 

aspecto. Enquanto a visão surge tardiamente e amadurece rapidamente, a audição 

começa cedo e amadurece gradualmente, até a idade escolar. Talvez não seja 

coincidência o fato da audição evoluir gradualmente em paralelo ao 

desenvolvimento e eventual domínio da linguagem pela criança. 

A experiência auditiva influencia diretamente a qualidade do 

desenvolvimento auditivo, ela é importante para estruturar as conexões cerebrais 

que irão trabalhar no processamento e compreensão de diferentes sons. Segundo 

Eliot (2000), pesquisas sugerem que as experiências da criança com a música e 

com a fala, por exemplo, não só influenciam o desenvolvimento de seu sistema 

auditivo, como também são importantes para estruturar altas funções cerebrais 

como a emoção, a linguagem e outras habilidades cognitivas. 

Embora o bebê comece a escutar aproximadamente aos seis meses de 

gestação, só conseguirá discernir as diferenças entre os sons mais tarde. O bebê 

possui muito estímulo no útero, o que faz com que o desenvolvimento cerebral 

auditivo comece antes do nascimento. O sistema auditivo não é o único a se 

beneficiar com a audição precoce. No terceiro trimestre de gestação fetos já são 

capazes de discriminar diferentes sons de falas, como ba em oposição a bi, 

sugerindo que a audição pré-natal também começa a estruturar o desenvolvimento 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912474/CA



37 
 

das áreas do cérebro relativas à linguagem. Há também benefícios emocionais 

relacionados à escuta pré-natal da voz da mãe. Assim como o feto é capaz de 

aprender sobre os cheiros familiares antes do nascimento, ele também aprende 

sobre os sons, o que lhe proporciona conforto e segurança quando chega ao 

mundo (DeCasper & Fifer, 1980). 

Como a visão do bebê ainda é pobre, a audição se torna o principal acesso 

do bebê com o mundo não proximal, ou seja, aquele mundo no qual o bebê não 

tem alcance imediato. A audição, entretanto, está longe de ser madura ao 

nascimento. Uma das grandes limitações que o bebê encontra diz respeito à 

insensibilidade a sons de baixa intensidade. Na realidade, o bebê só é capaz de 

notar sons que para um adulto seriam considerados muito altos. Também é 

limitado com relação à gama de tonalidades que consegue perceber. Mesmo com 

essas limitações, pesquisas mostram que o bebê é capaz de reconhecer sua língua 

materna. Logicamente o bebê ainda não consegue distinguir palavras individuais, 

mas é sensível a melodia e entonação da linguagem falada como um todo. São 

essas diferenças na prosódia que o recém-nascido primeiramente utiliza para 

distinguir diferentes vozes. Outra habilidade especial é a localização espacial do 

som, o que é essencial para localizar seu cuidador e dar atenção ao que ele diz 

(Eliot, 2000). 

Em resumo, a audição é outro sentido muito importante para o bebê na 

medida em que através dela a criança experiencia, por exemplo, a linguagem e a 

música, ambos grandes estimuladores do desenvolvimento intelectual e 

emocional. O cérebro dos bebês está preparado, desde antes do nascimento, para 

responder à fala, e o simples ato de escutá-la seguidamente durante os primeiros 

anos de vida é suficiente para refinar as estruturas neurais necessárias tanto para 

compreender quanto para produzir todas as complexidades da linguagem falada. 

Sob o aspecto emocional, enquanto o tato, o olfato e a visão possuem o papel de 

estabelecer o laço entre a criança e seus pais, a audição permite com que eles se 

comuniquem de forma completa. 

 

2.2.6. Sistema Vestibular 

Desde o nascimento os bebês adoram a sensação de movimento. Eles 

encontram conforto na sensação de movimentos repetitivos, sejam eles balanços 
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ou simples caminhadas no colo. Crianças mais velhas já gostam de rodar, de 

serem jogadas para o alto e de ficar de cabeça para baixo. A razão dessa grande 

receptividade por movimento se encontra no fato de os bebês nascerem com um 

sistema vestibular altamente desenvolvido. É esse sistema que permite a 

percepção do movimento e do grau de equilíbrio do corpo. 

 Diferentemente dos outros sentidos, o sistema vestibular passa 

despercebido. Isto porque funciona na maior parte do tempo em um nível 

subcortical. Entretanto, em determinadas situações ele pode ser percebido, e até 

superestimulado como, por exemplo, em um vôo turbulento. 

 O sistema vestibular possui um papel fundamental nas habilidades de 

manter a postura da cabeça e do corpo e de mover as partes do corpo, 

especialmente os olhos. O sistema sente a direção da gravidade e do movimento, o 

que permite que o corpo ajuste sua posição para manter o equilíbrio e a suavidade 

da ação. É, por exemplo, graças ao sistema vestibular que uma pessoa, ao correr, 

não enxerga o mundo quicando a sua frente. O sistema detecta o movimento 

vertical do corpo da pessoa e automaticamente direciona os músculos dos olhos 

para que se movam para compensar e manter o campo visual na frente da pessoa 

constante. 

 O aparato vestibular situa-se na orelha interna e é composto pelos canais 

semicirculares e pelo vestíbulo. São três os canais semicirculares, cada qual 

representando um plano do espaço. São compostos por líquidos que estimulam 

receptores em forma de cílios conforme o movimento. O vestíbulo é composto por 

duas vesículas, o utrículo e o sáculo que possuem cílios mergulhados em uma 

membrana gelatinosa que captam a direção do movimento de acordo com a 

pressão exercida pelos otólitos (cristais de cálcio). Os canais semicirculares 

fornecem informações sobre o corpo quando em movimento enquanto que o 

utrículo e o sáculo fornecem informações sobre a posição do corpo quando 

parado. Essas informações são sobrepostas para que se tenha uma noção de 

posição corporal única (Scanlon e Sanders, 2007) 

Com 5 meses de gestação o aparato vestibular já alcançou seu tamanho e 

formato completos, ou seja, já funciona de forma madura, embora continue 

progredindo de forma lenta até a puberdade. Depois do tato, a sensibilidade 

vestibular é a habilidade sensorial mais precoce, o que permite ao feto seus 

primeiros reflexos. Com 10 semanas de gestação o feto se torna responsivo à 
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estimulação do movimento. Com 12 semanas começa a mexer seus olhos, de 

forma reflexa em resposta a uma mudança na posição da cabeça. Um sistema 

vestibular maduro é o que permite ao feto orientar-se com relação à gravidade e a 

colocar-se na posição apropriada (com a cabeça para baixo) semanas ou dias antes 

do nascimento. A função vestibular está por trás de diversos reflexos posturais 

testados pelos pediatras quando avaliam a saúde neurológica do bebê (Eliot, 

2000). 

 Embora não se tome muita consciência do sistema vestibular, ele possui 

um importante papel no desenvolvimento cognitivo e neurológico. Um estudo 

mostrou que grande parte de crianças com nistagmo (oscilações repetidas e 

involuntárias rítmicas de um ou ambos os olhos que ocorre durante a rotação da 

cabeça para estabilizar a imagem) deficiente apresentavam atraso de 

desenvolvimento motor. Déficits vestibulares também são frequentemente 

encontrados entre crianças com problemas emocionais, perceptivos ou déficit de 

atenção, problemas de aprendizagem, de linguagem e autismo. Embora problemas 

vestibulares não sejam a causa de todos esses transtornos, esses achados mostram 

que o senso de equilíbrio e movimento é mais importante do que se imagina 

(Ayres, 2005). 

 Como o sistema vestibular é um dos primeiros sentidos a amadurecer, ele 

possui grande participação nas primeiras experiências sensoriais do bebê. Essas 

experiências por sua vez são extremamente importantes para organizar as 

habilidades sensoriais e motoras, que consequentemente influenciam no 

desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas. 

 

2.2.7. Sistema Proprioceptivo 

O sistema proprioceptivo é responsável pela informação sobre a 

localização das partes do corpo, e pela sinalização do quanto de contração 

muscular é necessária para que o movimento aconteça. Ele age, por exemplo, 

dando informações sobre o quanto de força deve ser aplicada pelas pernas e pés 

para que a pessoa consiga subir uma escada. A propriocepção usa tanto 

informações da pele quanto sinais dos músculos e das articulações para informar 

ao cérebro sobre onde os membros estão posicionados a qualquer instante. É a 
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propriocepção que permite com que a pessoa saiba se seus braços estão cruzados 

ou se suas pernas estão se mexendo, mesmo com os olhos fechados. 

Nos músculos estão os proprioceptores, ou receptores de alongamento 

(stretch receptors), cujo papel é detectar mudanças no comprimento do músculo 

conforme ele é alongado. Os impulsos gerados são interpretados pelo cérebro 

como uma “imagem” mental da localização do músculo.  

A propriocepção acontece de modo geral sem que se tome conhecimento. 

Em alguns momentos, entretanto, a pessoa pode ter consciência da mesma, como 

quando se aprende uma nova habilidade como tocar violão. Os movimentos dos 

dedos são precisos e é necessário vigiar os mesmos para garantir que estejam se 

movendo corretamente. Com a prática o cérebro desenvolve uma excelente 

imagem mental da atividade e a necessidade de vigiar os dedos deixa de existir, 

ou seja, a propriocepção torna-se inconsciente. 

A importância da propriocepção fica clara no caso descrito por Oliver 

Sacks (1985) em seu livro “O homem que confundiu sua mulher com um 

chapéu”.  O autor relata o caso de uma mulher que perdeu o sentido da 

propriocepção. Ela descrevia como se seu corpo não fosse seu, como se estivesse 

morto. Para essa mulher, a propriocepção era como se fosse a visão do corpo, e 

sem ela é como se seu o corpo estivesse cego. Com o tempo aprendeu a driblar o 

prejuízo de propriocepção apoiando-se nos demais sentidos, principalmente na 

visão. Para andar, ela precisava ter o suporte visual de seus pés.  

 

2.3. Transtorno de Processamento Sensorial 

Jean Ayres, renomada neurocientista e terapeuta ocupacional, foi quem 

primeiro explorou a relação do processamento sensorial com o comportamento de 

crianças com problemas de aprendizado, problemas emocionais e problemas de 

desenvolvimento, entre outros (Ayres, 1972). Segundo a teoria de Ayres, um 

processamento sensorial comprometido resultaria em diversos problemas 

funcionais, os quais ela nomeou de Disfunção da Integração Sensorial. 

O termo “integração sensorial” apresenta muitos usos, o que tem sido fonte 

de muitos equívocos. Pode referir-se à Teoria da Integração Sensorial que teoriza 

sobre a relação cérebro/comportamento, ou seja, sobre a relação do processamento 

sensorial com respostas comportamentais. Pode referir-se a Terapia de Integração 
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Sensorial que é um modelo de intervenção dentro do campo da terapia 

ocupacional, ou ainda ao processo neurofisiológico através do qual as sensações 

vindas de uma única modalidade sensorial ou de várias são combinadas, ou 

integradas, ou seja, uma das etapas do processamento sensorial (Miller, Anzalone, 

Lane, Cermak & Osten, 2007; Bundy, Lane &Murray, 2002).  

O termo diagnóstico Transtorno de Processamento Sensorial passou a ser 

utilizado para fazer distinção tanto da teoria quanto do modelo de intervenção e do 

processo neurofisiológico (Miller e colaboradores, 2007). Entretanto, ainda é 

possível encontrar na literatura os termos Disfunção da Integração Sensorial ou 

Transtorno de Integração Sensorial para designar o transtorno, embora desde a 

Disfunção da Integração Sensorial de Ayres tenha havido muita reformulação até 

se chegar ao Transtorno de Processamento Sensorial de hoje. 

Como pôde ser observado anteriormente, processamento sensorial diz 

respeito ao processo através do qual o sistema nervoso recebe informações dos 

sentidos e as transforma em respostas motoras, emocionais e comportamentais 

apropriadas. Quando essas informações sensoriais não são organizadas de modo a 

gerar respostas apropriadas, configura-se um Transtorno de Processamento 

Sensorial. Pode ser definido como um prejuízo, na detecção, na modulação, na 

interpretação e/ou na resposta à experiência sensorial, tão severo que impede a 

participação da pessoa nas atividades diárias (Miller e colaboradores, 2007). 

Segundo Ayres (2005), é como se houvesse um engarrafamento neurológico que 

impedisse algumas partes do cérebro de receber as informações necessárias para 

que respostas adaptativas sejam elaboradas.   

O Transtorno de Processamento Sensorial, ou TPS como poderá ser 

referido daqui em diante, é um transtorno de ordem biológica, ainda não 

reconhecido universalmente como um diagnóstico médico. Entretanto, são muitas 

as pesquisas que buscam validá-lo; inclusive sua inserção no próximo DSM-V 

chegou a ser cogitada. Segundo Lucy Jane Miller (2012a), que liderou essa 

campanha de inclusão, existia três possibilidades de inserção: como uma categoria 

diagnóstica individual, o menos provável, como uma nova categoria diagnóstica 

necessitando de mais pesquisas ou ainda como um critério diagnóstico de algum 

transtorno oficial, como no caso do TEA (hiper ou hiporresponsividades 

associadas ao autismo). Embora as primeiras opções tenham sido descartadas, a 
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inclusão de uma categoria sensorial nos critérios de diagnóstico do autismo, como 

já mencionado, representa um grande avanço e reconhecimento.   

Até pouco tempo atrás o Transtorno de Processamento Sensorial era 

conhecido somente na área da Terapia Ocupacional. Hoje o transtorno já é 

considerado em manuais médicos não oficiais: A Classificação de Diagnóstico da 

Saúde Mental e de Transtornos do Desenvolvimento da infância Revisado 

(Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and 

Early Childhood), conhecido como DC: 0-3R (Zero to Three, 2005) que se refere 

ao transtorno como Transtornos Regulatórios de Processamento Sensorial; e o 

Manual de Diagnóstico da Infância (Diagnostic Manual for Infancy and Early 

Childhood) desenvolvido pelo Conselho Interdisciplinar em Transtornos do 

Desenvolvimento e de Aprendizagem (ICDL, 2005) que se refere ao transtorno 

como Transtornos de Processamento Sensorial-Regulatório.  

É importante esclarecer que toda pessoa possui problemas sensoriais 

ocasionalmente, o que não configura um Transtorno de Processamento Sensorial. 

Uma pessoa que, por exemplo, tira todas as etiquetas da roupa possui uma 

hipersensibilidade tátil isolada que não interfere o seu funcionamento no dia a dia. 

Segundo Miller (2006), para que se configure o transtorno é preciso que os 

problemas sensoriais sejam extremados a ponto de impedir o funcionamento 

diário da pessoa em todos os âmbitos da vida. Hoje o diagnóstico é feito por meio 

de observações clínicas de um profissional experiente e de instrumentos de 

avaliação sensorial. 

O Transtorno de Processamento Sensorial abrange uma série de 

comportamentos. Pode ser classificado em 3 padrões principais, cada qual com 

subtipos e características comportamentais secundárias variadas: Transtorno de 

Modulação Sensorial, Transtorno Motor de Base Sensorial e Transtorno de 

Discriminação Sensorial (Miller e colaboradores, 2007). Presume-se que cada um 

desses padrões apresenta um prejuízo no processamento sensorial subjacente, 

relativo a um ou mais sistemas sensoriais. De modo geral, o TPS se manifesta 

através de dificuldades de atenção, dificuldades motoras, sociais e emocionais 

(problemas de impulsividade, agressão, ansiedade, hiperatividade, de 

relacionamento, etc.). Sua taxonomia é apresentada na figura 1 e em seguida são 

descritos seus subtipos. 
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Antes de prosseguir, vale pontuar que no presente trabalho optou-se por 

descrever o Transtorno de Processamento Sensorial segundo Miller (2006), por 

este ser segundo a autora do trabalho em questão, o modelo mais didático.  É 

importante também lembrar que NÃO é a proposta do trabalho defender ou não a 

validade do diagnóstico de TPS, e sim utilizar sua base de conhecimento para 

compreender melhor a natureza dos problemas sensoriais no autismo.  

 

Transtorno de Processamento Sensorial (TPS)

Transtorno de Modulação Sensorial

Hiperresponsividade

Hiporresponsividade

Busca Sensorial

Transtorno Motor de Base Sensorial

Dispraxia

Transtornos Posturais

Transtorno de Discriminação 
Sensorial

Visual

Auditivo

Tátil

Vestibular

Proprioceptivo

Gustativo

Olfativo  

Figura 1. Taxonomia Transtorno de Processamento Sensorial. (Miller, 2006) 
 
 

2.3.1. Transtorno de Modulação Sensorial 

Miller (2006) apresenta o transtorno de modulação sensorial como sendo 

um problema crônico e severo para transformar a informação sensorial em 

comportamentos que estão de acordo com a natureza e a intensidade da 

mensagem. Nesse caso, por exemplo, o toque de uma campainha que é percebido 

normalmente pela população em geral, pode causar uma reação extrema em uma 

pessoa com uma hipersensibilidade auditiva ou nem ser percebida por uma pessoa 

com uma hipossensibilidade. A pessoa demonstra então dificuldade em alcançar e 
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manter um nível ótimo de desempenho e também em se adaptar aos desafios do 

dia a dia.  

A apresentação clínica do Transtorno de Modulação Sensorial varia 

consideravelmente, podendo envolver um ou mais dos sete sistemas sensoriais.  

Sua sintomatologia que varia de um grau leve a severo inclui: hipersensibilidade 

sensorial, hipossensibilidade sensorial, busca sensorial ou ainda uma combinação 

dos sintomas desses três subtipos.  

 

2.3.1.a. Hiperresponsividade 

O tipo de Transtorno de Modulação Sensorial mais frequente é o de 

hipersensibilidade, que pode ocorrer em um ou vários sistemas sensoriais. Na 

pessoa com hipersensibilidade 1 sensorial o processo de inibição das sensações 

não ocorre de forma apropriada e todas as informações são percebidas como 

relevantes, ou seja, a atenção da pessoa está voltada para todos os estímulos, 

mesmo os que não são úteis em uma determinada situação. Isso faz com que o 

cérebro fique sobrecarregado, fazendo com que a pessoa responda às sensações de 

forma mais rápida, intensa e duradoura em comparação às demais pessoas nas 

mesmas circunstâncias (Kranowitz, 2005). A pessoa hipersensível não habitua, ou 

seja, os estímulos, por mais familiares que sejam, são sempre percebidos como 

novos. 

A hipersensibilidade pode existir com relação a um único sistema sensorial 

ou com relação a vários. Ela é altamente dependente do contexto, e por isso pode 

parecer inconsistente. Pode variar ao longo do dia e de um dia para o outro. A 

pessoa pode apresentar hipersensibilidade a um determinado estímulo em uma 

situação específica e em outro momento o mesmo estímulo pode não incomodar.   

Respostas às hipersensibilidades se mostram através de um 

comportamento desafiador, de distração, de hostilidade, de fuga, de medo e de 

ansiedade, entre outros. As crianças com hipersensibilidade de modo geral 

apresentam dificuldade em fazer transições como mudar de um cômodo para outro 

dentro de casa, ou de uma atividade para outra na escola (do recreio para a 
                                                 
1 Hiperreatividade, hiperresponsividade e defensividade sensorial também são sinônimos. 
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rodinha de leitura). Essas crianças geralmente evitam mudanças e com isso criam 

uma zona de conforto para se “protegerem” de um ambiente com estímulos em 

excesso. Esse tipo de comportamento comumente se reflete em hábitos 

compulsivos e perfeccionistas. Também se mostram muitas vezes agressivas, 

impulsivas, controladoras e antissociais.  

Uma criança com hipersensibilidade tátil, por exemplo, pode se incomodar 

com a textura de sua roupa de cama, ou com roupas que fiquem soltas no corpo. 

Uma hipersensibilidade visual, por exemplo, pode se mostrar pelo incômodo com 

a claridade do sol, e uma hipersensibilidade olfativa pela intolerância a 

determinados produtos de limpeza ou perfumes. Como já mencionado, a 

hipersensibilidade pode ocorrer em um único sistema sensorial ou em uma 

combinação de dois ou mais, então não é incomum encontrar uma criança com 

hipersensibilidade vestibular e auditiva, por exemplo. 

A criança hipersensível é aquela cujo comportamento chama a atenção dos 

pais desde cedo no desenvolvimento. Quando bebês podem demonstrar reações 

exageradas na troca de fralda, ou na troca de roupa ou mesmo quando balançadas. 

Quando crianças podem demonstrar aversão à bagunça e se recusar a participar 

em atividades como pintura de dedo na escola. Frequentemente apresentam 

dificuldade para dormir. 

 

2.3.1.b. Hiporresponsividade 

 A pessoa com hipossensibilidade2 sensorial precisa de muito mais 

estimulação do que a população em geral para alcançar um estado ótimo de alerta 

ou ativação. Ela exibe uma resposta inferior à esperada para uma determinada 

situação e demora mais para reagir.  

 O termo “baixo registro” pode ser empregado para descrever o 

comportamento de pessoas hipossensíveis, já que elas parecem não detectar ou 

“registrar” a informação sensorial do ambiente. Parecem não ter energia ou 

vontade de socializar e explorar o ambiente, mas na realidade o que acontece é 

que elas nem notam as possibilidades de ação a sua volta.  

                                                 
2 Hiporreatividade e hiporresponsividade sensorial também são sinônimos. 
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 A criança com hipossensibilidade sensorial parece apática, isolada 

socialmente, distraída e quieta. De modo geral prefere jogos individuais a jogos 

coletivos, ou prefere nem mesmo jogar e levar uma vida sedentária. Raramente 

reclama de ficar sozinha ou de estar entediada e reage com indiferença a outras 

crianças. Esbarra com frequência nas pessoas e nos objetos por não perceber a 

presença deles a tempo de desviar, e pode ter alta tolerância a dor. Esse “baixo 

registro” para dor pode levar a criança a se machucar seriamente já que pode 

demorar a perceber, por exemplo, quando uma superfície está quente (segurar uma 

caneca com leite quente) ou mesmo fria (sair descalça na neve). 

 Esse perfil sensorial geralmente passa despercebido em um primeiro 

momento já que muitas vezes o bebê é visto como um “bebê bonzinho” e a 

criança como de personalidade tranquila, o que normalmente é valorizado pelos 

pais. Geralmente chama a atenção quando começa a apresentar dificuldade para 

desfraldar, quando a interação social parece limitada e a atividade reduzida. 

 

2.3.1.c. Busca Sensorial 

 No caso de pessoas com perfil de busca sensorial a habituação acontece 

muito rapidamente, ou seja, um determinado estímulo rapidamente deixa de ser 

novidade e o cérebro pede mais. Isso faz com que a criança com perfil de busca 

sensorial apresente um desejo insaciável por experiências sensoriais, mais do que 

as demais crianças. O corpo da criança pede sempre mais, mas frequentemente ela 

age de forma desorganizada com comportamentos não aceitáveis socialmente. 

Essa criança é aquela que está sempre falando ou cantarolando, mordendo 

a gola da blusa, escalando as coisas, dando cambalhotas. Geralmente é impulsiva 

e não tem medo de se ariscar. É muitas vezes rotulada como a “criança problema”. 

 É importante pontuar que é esperado que toda criança busque experiências 

sensoriais conforme se desenvolve, cresce e conquista novas habilidades e 

desafios. Essas experiências são a fonte do desenvolvimento. Nas crianças com 

perfil de busca sensorial, entretanto, essa busca é tão extremada e insaciável que 

impede o seu desempenho no dia a dia. 

 Essas crianças geralmente se envolvem em atividades que fornecem 

muitas sensações para tentar satisfazer a necessidade básica de estimulação 

sensorial. Em um parque de diversões, por exemplo, é aquela criança que vai 
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repetidamente à montanha russa temida pelas demais crianças. Também é capaz 

de rodar em um balanço por um longo período e não se sentir tonta. De modo 

geral apresentam muitos problemas em ambientes que requerem mais atenção e 

organização do comportamento, como na escola. Quando não conseguem obter a 

estimulação que precisam, normalmente demonstram um comportamento 

agressivo ou explosivo. São excessivamente ativas e apresentam dificuldade em 

controlar sua impulsividade, o que muitas vezes acarreta expulsão nas escolas por 

indisciplina, por exemplo. 

Essa necessidade constante de sensações intensas vai além do campo das 

atividades motoras e pode refletir-se também no gosto por comidas picantes ou 

com sabores fortes, normalmente rejeitadas pelas demais crianças. Também 

escutam música ou veem televisão com volume altíssimo, o que incomoda os 

outros, mas parece nunca ser suficiente para elas. Seu padrão de interação social 

tende a ser intrusivo, tocando ou empurrando as pessoas, batendo ou derrubando 

outras crianças.  

 

2.3.2. Transtorno Discriminação Sensorial 

 Discriminação sensorial é o processo através do qual, qualidades 

específicas dos estímulos sensoriais são percebidas e interpretadas.  No transtorno, 

a criança apresenta dificuldade em discriminar as características dos estímulos 

sensoriais, o que resulta uma capacidade reduzida para detectar diferenças e 

semelhanças entre os estímulos e para diferenciar as qualidades temporais e 

espaciais do mesmo. Como o estímulo é processado de forma imprecisa, 

geralmente a criança apresenta dificuldade em gerar respostas adaptativas no seu 

dia a dia. Normalmente precisa de mais tempo do que as outras crianças para 

processar a informação, já que apresenta problemas para descobrir o que está 

percebendo. 

 Apresentam frequentemente dificuldade em tarefas visuo-espaciais como 

jogar um dardo no alvo durante uma brincadeira, ou ainda dificuldade em 

diferenciar algumas letras como “b” e “d”. Também podem não ser capazes de 

perceber sinais importantes durante uma interação social. No campo auditivo 

podem apresentar dificuldade para discriminar determinados sons como “gato” e 

“pato” ou em seguir comandos. Com relação ao tato podem não conseguir 
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identificar o que está tocando sua pele ou identificar qual moeda está no seu 

bolso. Quanto à propriocepção podem ter dificuldade para julgar a força 

necessária para desempenhar algumas atividades como escrever, brincar de lego 

ou manipular objetos. Com relação ao sistema vestibular podem não saber qual a 

direção do movimento quando os olhos estão fechados. 

 

2.3.3. Transtorno Motor de Base Sensorial 

 Caracteriza-se pela dificuldade em estabilizar o corpo ou planejar e 

sequenciar movimentos coordenados. Apresenta dois subtipos: Dispraxia e 

Transtorno Postural. 

2.3.3.a. Dispraxia 

Dispraxia é o prejuízo nas habilidades de planejar, sequenciar e executar 

uma nova ação. Caracteriza-se por um desempenho motor pobre e descoordenado 

que pode se manifestar na coordenação motora grossa e/ou fina e/ou oral. 

Segundo Ayres (2005), essas crianças podem ter inteligência e musculatura 

normais, mas apresentam problema na ponte entre o intelecto e a musculatura.  

Crianças com dispraxia aprendem por tentativa e erro e apresentam uma 

capacidade reduzida para generalizar as habilidades aprendidas para atividades 

motoras similares. Essas crianças são frequentemente inativas dando preferência 

ao sedentarismo como ver televisão e jogar vídeo game, o que muitas vezes 

resulta até mesmo em problemas de peso. A insatisfação com as habilidades e o 

fracasso repetido frequentemente causam baixa autoestima e intolerância à 

frustração.  

A dispraxia motora fina se evidencia na dificuldade da criança em 

manusear objetos pequenos, em escrever e até mesmo abotoar uma camisa. Já a 

motora grossa é notada principalmente por conta da dificuldade da criança em 

praticar esportes, principalmente os com bola. A dispraxia motora oral se 

apresenta através de uma dificuldade articulatória, de uma dificuldade para sugar, 

mastigar e engolir. A dispraxia motora oral pode afetar a fala, dificultando a 

coordenação dos lábios com a língua para formar palavras.  
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2.3.3.b. Transtorno Postural  

O Transtorno Motor de Base Postural caracteriza-se pela dificuldade em 

estabilizar o corpo durante o movimento ou em repouso, de modo a reagir às 

demandas do ambiente ou de uma atividade motora. Há uma hiper ou hipotonia 

muscular que acarreta o controle inadequado do movimento. Também pode haver 

pouco controle ocular, reações de equilíbrio empobrecidas, pouca estabilidade do 

tronco e rotação limitada do mesmo. 

O controle postural é o que permite com que a pessoa tenha uma base 

estável, porém móvel, para executar movimentos da cabeça, dos olhos, do tronco 

e dos membros do corpo. As informações sensoriais que dão suporte ao controle 

postural vêm primordialmente dos sistemas proprioceptivo, vestibular e visual. 

Por este motivo problemas posturais estão frequentemente associados a problemas 

nesses sistemas. 

Pode ou não ocorrer com a dispraxia, embora o mais frequente seja 

encontrar dificuldades de planejamento motor associadas, principalmente no que 

diz respeito a atividades que requerem uma integração bilateral como é o caso, por 

exemplo, de andar de bicicleta, ou atividades rítmicas como quicar uma bola.  

Assim como os dispráxicos, as crianças com transtorno motor de base 

postural podem ter a letra ilegível, mas a causa é outra. Os dispráxicos não 

conseguem planejar onde devem escrever a letra na página, ou qual deve ser o 

tamanho da mesma ou ainda o quanto de espaço deve haver entre uma letra e 

outra. No caso das crianças com transtorno postural, a letra ilegível é decorrente 

da falta de tônus muscular nos ombros e na parte superior do corpo, necessário 

para estabilizar a postura em uma posição vertical e segurar o lápis com a pegada 

correta. São crianças que geralmente se debruçam sobre a mesa para escrever e se 

sentam no chão na posição de “W”.  

 

2.4. Pesquisas 

Embora o TPS já tenha um longo histórico clínico, apenas recentemente 

tem sido o foco de pesquisas que buscam identificar seus mecanismos neurais 

subjacentes, sua prevalência, seus subtipos, bem como a eficácia do tratamento da 

Integração Sensorial. Existe hoje muita discussão no meio científico e clínico com 
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relação ao diagnóstico do TPS. Segundo Miller em resposta à Associação 

Americana de Pediatria (2012b), se a definição de diagnóstico for tudo aquilo que 

está no DSM ou CID, então realmente o TPS ainda não é um diagnóstico 

“verdadeiro”.  

Grande parte da confusão com relação ao diagnóstico deve-se ao fato de 

muitos dos sintomas do TPS se sobreporem a características observadas em outros 

transtornos da infância (exe.: Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno de Ansiedade Generalizada, etc.). 

O fato de o TPS poder ser encontrado de forma isolada ou como comorbidade 

também gera muitas questões. Pesquisas dos últimos anos sugerem que problemas 

de processamento sensorial estão presentes em 40% a 90% das crianças com 

problemas de desenvolvimento (Baker, Lane, Angley & Young, 2008; Baranek, 

David, Poe, Sotne &Watson, 2006; Leekam, Libby, Wing & Gould, 2007; 

Tomcheck & Dunn, 2007). Entretanto, evidências indicam que o TPS, embora 

frequentemente associado a demais transtornos como, por exemplo, o Autismo e o 

TDAH, seja uma condição separada. Uma pesquisa epidemiológica recente com 

crianças do ensino fundamental de 6 a 11 anos encontrou 16.5% das crianças da 

população geral com sintomas significativos de TPS associados a prejuízos 

sociais. Nenhuma dessas crianças apresentou comorbidade com outro transtorno 

(Ben-Sasson, Carter & Briggs-Gowan, 2009; Carter, Ben-Sasson & Briggs-

Gowan, 2011). Em outro estudo epidemiológico 58% das crianças com sintomas 

significativos de TPS não apresentaram outro diagnóstico (Van Hulle, Schmidt & 

Goldsmith, 2012). 

Embora muito do que se sabe sobre o assunto ainda esteja no domínio da 

observação clínica, têm-se direcionado muitos esforços para a investigação dos 

marcadores biológicos do TPS. Diante de sua enorme sintomatologia, a 

hipersensibilidade sensorial tem sido o subtipo mais explorado cientificamente. 

Pesquisas têm tentado detalhar as mudanças ocorridas no sistema nervoso 

autônomo e no sistema nervoso central no TPS. 

Quando comparadas com crianças de desenvolvimento típico, crianças 

com TPS do tipo Hipersensibilidade apresentaram amplitudes de respostas 

electrodermais elevadas com relação a vários sistemas, além de terem apresentado 

habituação lenta a estímulos sensoriais repetidos (Miller e colaboradores, 1999; 

Miller, Reisman, Mcintosh & Simon, 2001). Isso sugere que crianças com TPS do 
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tipo hipersensibilidade tenham uma super-resposta simpática quando comparadas 

a crianças com desenvolvimento típico. Além disso, outro estudo mostrou que 

crianças com esse mesmo perfil apresentam atividade parassimpática reduzida 

(Shaaf, Miller, Sewell & O’keefe, 2003). Supõe-se que essas respostas simpáticas 

e parassimpáticas atípicas contribuem para a incapacidade dessas crianças em 

modular o grau, a intensidade e o tipo de resposta aos estímulos sensoriais do 

ambiente.  O que se observa é justamente uma hipersensibilidade aos estímulos do 

ambiente (interno e externo), com uma incapacidade em recuperar o estado de 

homeostase, ou seja, uma incapacidade de se autorregular após uma situação de 

estresse ou de desafio. 

Outros dois estudos recentes com crianças com Transtorno de Modulação 

Sensorial identificaram diferentes padrões de respostas comportamentais e 

fisiológicas dessas crianças quando comparadas com crianças com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (Miller, Nielsen & Schoen, 2012) e crianças 

autistas (Schoen, Miller, Brett-Green & Nielsen, 2009).  

Estudos com eletroencefalograma também começaram a ser realizados e 

têm apontado particularidades na atividade cerebral no TPS (Davis & Gavin, 

2007; Brett-Green, Miller, Gavin & Davis 2008; Brett-Green, Schoen & Nielsen, 

2010). O eletroencefalograma mede a atividade elétrica das regiões corticais, e por 

este motivo pode fornecer uma avaliação mais precisa do processamento do 

estímulo sensorial quando comparado às medidas periféricas tais como a atividade 

electrodermal e o batimento cardíaco.  

As evidências neuro-psicofisiológicas, encontradas até o momento nos 

principais estudos da área, parecem dar suporte à validação da categoria 

diagnóstica de Transtorno de Processamento Sensorial, até então definida 

primordialmente através de medidas comportamentais.  

Apesar da não inclusão da categoria diagnóstica de Transtorno de 

Processamento Sensorial no próximo DSM-V, o estudo do processamento 

sensorial, de suas disfunções e manifestações comportamentais têm sido de 

grande contribuição para o entendimento de outras patologias como, por exemplo, 

o Autismo. Como será visto no capítulo seguinte, cada vez mais dados apontam 

para o papel crítico de problemas sensoriais na configuração do quadro do 

Autismo. 
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O Autismo a partir de uma Perspectiva Sensorial 

 
“Esses indivíduos são altamente conscientes do que acontece ao seu redor e têm 
aprendido sozinhos mais do que pais e professores podem imaginar. Seus corpos 
é que não funcionam, não suas mentes.” (Grandin, 2011)  

 

São muitas as ideias com relação a problemas sensoriais no autismo, e 

embora esses problemas ainda não sejam considerados para o diagnóstico oficial, 

há hoje um consenso de que eles realmente existem e afetam o dia-dia dos 

autistas, como será visto ao longo desse capítulo. A natureza das dificuldades de 

processamento sensorial no autismo e suas relações com os principais sintomas do 

transtorno começam, finalmente a ser mais investigadas. Pesquisas científicas têm 

sido complementadas com descrições de problemas sensoriais feitas pelos 

próprios autistas.  

Essa parte do trabalho tem como objetivo, portanto, reunir as principais 

evidências de problemas sensoriais no autismo. Em um primeiro momento serão 

apresentadas as principais ideias, encontradas na literatura do autismo, que 

consideram o autismo a partir de uma perspectiva sensorial. Em seguida será feita 

uma revisão das principais pesquisas científicas que investigam problemas dessa 

natureza no autismo. Por fim, essas evidências serão complementadas com os 

principais relatos autobiográficos que evidenciam os problemas sensoriais do 

transtorno. 

 

3.1. Entendimento do Autismo sob a perspectiva sensorial 

Nas últimas décadas, têm surgido diferentes concepções de autismo que 

consideram anormalidades na percepção sensorial como sendo a base dos 

principais sintomas do transtorno.  

Na primeira descrição do autismo em 1943, Kanner descreveu em sete de 

seus onze casos, comportamentos que atualmente seriam considerados sintomas 

sensoriais, tais como medo de aparelhos barulhentos (ex: batedeira, aspirador), 
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medo de escorregas ou balanços, prazer em observar objetos que rodam, 

problemas de alimentação e alta frequência de objetos na boca, entre outros.  

Kanner (1943) não desconsiderou o aspecto sensorial do quadro autístico, 

mas também não chegou a elaborar nenhuma hipótese sensorial. Do ponto de vista 

do autor, o barulho e/ou o movimento por si só, não eram o objeto de perturbação 

da criança, mas sim o fato de serem originados de fontes externas e poderem 

“invadir” a criança.  
“Tudo o que é trazido de fora para a criança, tudo aquilo que muda o seu 
ambiente externo ou mesmo interno, representa uma temida invasão.” (pg. 244).   

Kanner descreveu, por exemplo, que essas crianças se relacionavam 

melhor com fotos de pessoas do que com pessoas propriamente ditas e justificou: 
“Fotos, afinal de contas, não podem interferir.” (pág. 247). 
 

 A primeira versão de uma hipótese sensorial do autismo, elaborada por 

Bergman e Escalona (1949), defendia que os autistas nasciam com um alto grau 

de sensibilidade e por isso criavam defesas. A batalha da criança para lidar com 

essa sensibilidade sensorial acabava resultando em problemas no desenvolvimento 

que teriam como reflexo os sintomas descritos por Kanner (1943).  

 Outras hipóteses sensoriais foram surgindo ao longo da história do 

autismo. Delacato (1974) e Doman (1986), por exemplo, entendiam o autismo a 

partir de um modelo sensorial/neurológico no qual os sintomas do autismo, como 

problemas comportamentais, eram consequência de alguma lesão cerebral que 

fazia com que a criança autista percebesse os estímulos do mundo de forma 

diferente das não autistas, ou seja, apresentavam uma disfunção sensorial.  

Seguindo a mesma linha, outras hipóteses sensoriais com relação ao 

autismo consideram alguns dos comportamentos do transtorno como 

consequência de uma disfunção no processamento dos estímulos sensoriais. Em 

1964, Hutt, Hutt, Lee e Ounsted apresentaram a ideia de que a criança autista 

possuiria um sistema de modulação do estado de ativação (arousal-modulating 

system) deficiente. Esses autores consideravam a hipótese dos autistas 

experimentarem um estado aumentado de ativação (overarousal) crônico, o que 

justificaria alguns dos comportamentos encontrados no transtorno. Atividades 

repetitivas que requerem atenção sustentada, por exemplo, seriam uma forma de 

evitar a entrada excessiva de estímulos e trazer alívio e calma perante um estresse 

sensorial. Logo, atividades repetitivas e previsíveis como alinhar objetos, observar 
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objetos rodando ou repetir números decorados, poderiam ser entendidas como 

uma forma de desligamento (shut off) com o intuito de reduzir a atenção a 

estímulos inesperados e potencialmente desconfortáveis. Ornitz e Ritvo, em 1968, 

modificaram um pouco essa hipótese sugerindo que o autismo fosse caracterizado 

por uma flutuação entre os estados aumentado e diminuído de ativação 

(overarousal e underarousal), resultando em uma falha na modulação do input 

sensorial e em uma experiência perceptiva instável. Segundo esse modelo, os 

sintomas primários do autismo seriam problemas na modulação sensorial, que 

causariam os prejuízos de interação social, de comunicação, de linguagem e de 

comportamento. 

Dawson e Lewy (1989) sugeriram uma teoria complementar para explicar 

as relações entre o nível de ativação (arousal) da criança autista, seus déficits de 

atenção, e seus prejuízos no desenvolvimento sócio emocional. Os autores 

apresentaram o conceito de nível ótimo de estimulação. Segundo os mesmos, todo 

organismo possui um nível ótimo de estimulação determinado biologicamente, 

sendo que no autismo esses níveis variam de acordo com o estágio de 

desenvolvimento, grau de familiaridade com a situação e severidade do 

transtorno. Quando esse nível é excedido nessas crianças elas reagem de diversas 

maneiras, incluindo evitação ao contato visual, distanciamento social, 

questionamentos incessantes, rituais e estereotipias motoras. De acordo com os 

autores os comportamentos autoestimulatórios parecem aumentar em resposta a 

determinados aspectos não familiares de uma situação.  

Ainda para Dawson e Lewy (1989), a dificuldade da criança autista em 

estabelecer contato afetivo com o outro se dá, em parte, devido a um baixo limiar 

de aversão à estimulação social. Desse modo, quando o limiar é excedido, a 

criança fica desatenta e pode expressar afeto negativo. O estímulo social pode ser 

particularmente ativador e facilmente exceder o baixo limiar da criança, 

principalmente devido a sua natureza imprevisível e complexa. Em contra partida, 

estímulos não sociais são facilmente assimilados e podem servir inclusive para 

reduzir o estado de ativação da criança autista em função de sua previsibilidade e 

simplicidade. Um estudo de Dawson, Meltzoff, Osterling, Rinaldi e Brown 

(1998), confirmou que crianças autistas falham ao se orientar para estímulos, 

principalmente para os sociais. Essa falha poderia contribuir para as dificuldades 

de atenção compartilhada encontradas no autismo.  Esse baixo limiar de aversão à 
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estimulação social também pode afetar o desenvolvimento sócio emocional da 

criança autista na medida em que impede a formação precoce do apego ao outro, a 

expressão de emoção e a coordenação interpessoal de expressão afetiva. A 

tendência da criança autista de experienciar aversão e afeto negativo ao ser 

estimulada socialmente por seu cuidador afeta diretamente o processo de apego. A 

coordenação interpessoal do afeto depende da capacidade inata ou precocemente 

desenvolvida do bebê de sustentar sua atenção ao estímulo social e ter respostas 

afetivas de interesse e prazer similares àquelas de seu cuidador. A incapacidade de 

se engajar emocionalmente com o outro impede a criança autista de apresentar 

sintonia afetiva. Como a maior parte do processo precoce de socialização da 

emoção se dá em um contexto de satisfação mútua nas interações face a face entre 

o bebê e seu cuidador, a criança autista acaba perdendo uma grande oportunidade 

de aprender sobre emoções. Assim, ela não se beneficia do produto das interações 

sociais, que inclui uma maior habilidade de articular, modular e representar as 

emoções. 

Ainda tratando-se do limiar, Dunn (1997) elaborou um modelo de 

processamento sensorial, que tem sido muito utilizado no entendimento do 

autismo e tem servido de base para muitas investigações atuais no campo do 

processamento sensorial. Após extensas pesquisas utilizando seu instrumento de 

avaliação sensorial chamado Perfil Sensorial (Sensory Profile) (Dunn & 

Westman, 1995), a autora elaborou um modelo de processamento sensorial que 

tem como características fundamentais: os limiares neurológicos (reatividade) de 

um indivíduo, as estratégias de resposta e autorregulação do mesmo e a relação 

entre esses dois componentes, ou seja, a forma como um indivíduo responde a 

eventos sensoriais é uma combinação de seu limiar e sua estratégia de resposta. 

Neste modelo, os limiares e as estratégias de resposta a eventos sensoriais 

representam um continuum de possibilidades que podem variar dependendo do 

dia ou da modalidade sensorial, por exemplo, embora, segundo a autora, 

geralmente os padrões de processamento sensorial se mantenham o mesmo ao 

longo da vida (Dunn, 2001). Em seu modelo, a autora delineou o processamento 

sensorial em quatro quadrantes representados na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1. Modelo de processamento sensorial de Dunn (1997) 

 

Limiar/ 
Reatividade 

Estratégias de Resposta e Autorregulação 

Passivo Ativo 

Alto Baixo registro Busca sensações 

Baixo Sensibilidade sensorial Evita sensações 

  

Limiar neurológico refere-se à quantidade de estímulo necessária para que 

o sistema nervoso perceba e reaja a esse estímulo (indicado no eixo vertical da 

tabela 1). Assim, indivíduos com limiar alto necessitam de uma grande quantidade 

de estímulo para que o mesmo seja notado e provoque uma reação, enquanto que 

indivíduos com limiar baixo respondem prontamente ao estímulo. As estratégias 

de resposta e autorregulação dizem respeito à forma como cada um reage com 

relação a seu limiar (ativa ou passivamente) (indicado no eixo horizontal da tabela 

1).  

Indivíduos com limiar alto requerem uma grande quantidade de input 

sensorial para reagirem, já que não notam eventos sensoriais tão prontamente 

quanto os outros. Dentro desse perfil, segundo o modelo proposto, existem duas 

estratégias de respostas possíveis, uma na qual o indivíduo se apresenta passivo 

(baixo registro – poor registration) e outra ativo (busca sensações – sensation 

seeking). Os indivíduos que apresentam “baixo registro” (estratégia passiva de 

resposta), não notam, por exemplo, quando alguém entra no quarto ou quando 

suas mãos e face estão sujas. Normalmente é preciso mais de uma deixa, como 

tocar o indivíduo ao mesmo tempo em que o chama, para que ele responda. 

Tendem a apresentar uma postura cansada e desinteressada. Já os indivíduos que 

“buscam sensações” (estratégia ativa de resposta) parecem querer compensar o 

fato de não notarem estímulos sensoriais tão prontamente, sendo do tipo que 

gostam de movimento, como balançar-se, rodar e escalar, além de fazer barulho 

com a boca, tocar nos objetos, sentir a vibração da música, usar perfume e cheirar 

flores, entre outras coisas.1 Tendem a apresentar um alto nível de atividade, 

excitabilidade e comportamento impulsivo.  

                                                 
1 Em uma pesquisa recente  James, Miller, Schaaf, Nielsen e Schoen (2011) verificaram que, ao 
contrário do modelo sugerido por Dunn (1997), o perfil de busca sensorial não apresentou limiar 
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Indivíduos com limiar baixo além de notarem estímulos sensoriais 

prontamente, na maioria das vezes, notam mais estímulos do que outros 

indivíduos. As duas estratégias de respostas possíveis dentro desse perfil também 

são: passivo (sensibilidade sensorial – sensitivity to stimuli) e ativo (evita 

sensações – sensation avoiding). Os indivíduos que apresentam “sensibilidade 

sensorial” são facilmente distraídos por sons, cheiros e movimentos. Percebem 

facilmente o sabor, o tempero e a temperatura da comida, além de se 

incomodarem com etiquetas de roupas e determinados tecidos, por exemplo. Sua 

estratégia passiva faz com que simplesmente deixem as coisas acontecerem. Já os 

indivíduos que “evitam sensações” (estratégia ativa), procuram não ativar seu 

limiar, e por conta disso podem parecer resistentes e não participativos de 

atividades. Geralmente não ficam em ambientes tumultuados e criam rotinas e 

rituais para reduzir a imprevisibilidade de estímulos. Segundo Dunn (1997), esse 

modelo é uma tentativa de esclarecer as complexidades do processamento 

sensorial e sua influência no dia-dia, por este motivo pode contribuir muito para o 

entendimento do funcionamento do autismo. 

Outra hipótese sensorial do autismo diz respeito à atenção. Muitos autistas 

apresentam uma atenção superseletiva, focando em um único elemento de uma 

complexidade de estímulos (Lovaas & Newsom, 1976). A teoria da 

superseletividade sugere que este mecanismo seja responsável, ao menos em 

parte, pela dificuldade de se comportar socialmente, de aprender a falar e de 

participar dos modelos tradicionais de ensino. A superseletividade auditiva parece 

explicar, por exemplo, os prejuízos de linguagem no autismo. Um estudo descrito 

por Gikovate (1999) acrescenta ainda, que autistas apresentam dificuldade (mas 

não impossibilidade) para mudar o foco da atenção entre diferentes modalidades 

sensoriais. Desse modo não conseguem prontamente direcionar sua atenção para 

as mudanças do ambiente, e finalmente quando conseguem, perdem informações 

com relação ao contexto e ao conteúdo das situações. Por outro lado, essa 

superseletividade parece explicar as altas habilidades encontradas em autistas. 

Como os indivíduos com autismo se concentram por muito tempo nos pequenos 

detalhes do ambiente, filtrando os estímulos periféricos, eles podem acabar 

                                                                                                                                      
alto , sugerindo que esse perfil não seja o mesmo que o do baixo registro apenas com uma 
estratégia de resposta ativa, mas sim um perfil diferente envolvendo outros mecanismos ainda a 
serem investigados. 
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desenvolvendo habilidades savant e uma alta memória com relação aos detalhes 

percebidos (Liss, Saulnier, Fein e Kinsb, 2006). 

 Em um artigo recente, Le Blanc e Fagiolini (2011) também atribuem os 

comportamentos observados no autismo a problemas de processamento sensorial, 

porém exploram essa questão mais especificamente, sob um ponto de vista do 

funcionamento neurológico. Apresentam uma teoria na qual o espectro autista 

estaria relacionado a alterações nos chamados períodos críticos. Acredita-se na 

existência de diversos períodos críticos independentes, cada qual relativo a uma 

função, desde a mais básica como o processamento visual até a mais complexa 

como a linguagem e as habilidades sociais.  Esses períodos críticos ou períodos de 

sensibilidade caracterizados por uma maior plasticidade são momentos de 

oportunidades, mas também de muita vulnerabilidade para o desenvolvimento. 

Sabe-se que uma criança é capaz de aprender uma língua ou um instrumento 

muito mais facilmente do que um adulto. Por outro lado, uma perturbação nas 

experiências sensoriais e sociais iniciais pode ter consequências drásticas e 

duradouras como no caso dos bebês dos orfanatos superlotados da Romênia, 

descrito no capítulo anterior.  

Segundo Le Blanc e Fagiolini (2011), para que essa plasticidade do 

período crítico exista, é preciso haver um equilíbrio preciso entre a 

neurotransmissão inibitória e excitatória, o que pesquisas recentes (em pacientes 

autistas e modelos animais) sugerem não ocorrer no autismo. Tal fato 

comprometeria a expressão e/ou o “timing” dos períodos críticos, o que 

acarretaria, em última instância, as características comportamentais observadas no 

autismo. Os estudos em modelos animais do autismo sugerem uma natureza 

heterogênea das alterações nos períodos críticos, podendo haver uma plasticidade 

excessiva ou uma plasticidade insuficiente. Poderia haver também um problema 

de “timing” do período (início/fim). Um cérebro muito plástico em um período 

errado poderia resultar em um processamento instável, assim como um cérebro 

sem plasticidade no começo da vida poderia resultar em hiper ou hipo 

conectividade. Poderia existir ainda a situação na qual o nível de plasticidade é 

ótimo em determinados sistemas, porém aberrante em outros, o que de acordo 

com as autoras poderia ser o caso nas síndromes de Asperger e/ou savant.  

Ainda sob o ponto de vista do funcionamento neurológico, Gerrard e Rugg 

(2009) apoiam um modelo neuroconstrutivista no qual anormalidades sensoriais 
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periféricas afetariam a sinaptogênese, a poda sináptica e a mielinização, levando, 

em última análise, a comportamentos que satisfazem o critério de diagnóstico 

clínico do autismo. 

Outra hipótese sensorial recente tem como base o processamento 

multissensorial no autismo. De acordo com Bahrick e Todd (2012), é possível que 

na base do autismo esteja um prejuízo no processamento intersensorial. Os autores 

recorrem ao desenvolvimento típico para fundamentarem suas ideias, 

esclarecendo que habilidades sociais e comunicativas estão calcadas no 

desenvolvimento de habilidades de processamento intersensorial/multissensorial 

que surgem e se desenvolvem ao longo dos seis primeiros meses de vida e que se 

aprimoram com o tempo. Habilidades críticas como orientação social, atenção 

compartilhada, linguagem e atenção, entre outras que se apresentam prejudicadas 

no autismo, dependem do funcionamento intersensorial, ou seja, dependem da 

integração das diferentes informações sensoriais, provenientes de todos os 

eventos, sociais ou não, a todo o instante.  

Embora muito já tenha sido pensado na literatura do autismo a respeito das 

questões sensoriais envolvidas no quadro autístico, apenas recentemente essas 

questões começam a ganhar mais atenção no meio científico. Como será visto a 

seguir, um número crescente de pesquisas investigando o processamento sensorial 

no autismo vêm sendo desenvolvidas. 

 

3.2.  Pesquisas Científicas 

Uma das primeiras pesquisas científicas documentadas investigando os 

problemas motores, sensoriais e de percepção no autismo foi a de Wing em 1969 

que descreveu padrões de comportamento de crianças autistas similares aos 

padrões encontrados em crianças com cegueira/surdez parcial. Segundo a autora, 

tendo como base o comportamento dessas crianças com cegueira/surdez parcial, 

os problemas de linguagem do autismo parecem estar diretamente relacionados às 

suas respostas incomuns aos estímulos sensoriais, principalmente os visuais e os 

auditivos.   
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Uma revisão de estudos2 mostrou que 70% a 80% de crianças autistas 

apresentam anormalidades sensoriais (Harison & Hare, 2004). A pesquisa de 

Baranek, David, Poe, Stone, & Watson, (2005) encontrou uma prevalência de 

69% de sintomas sensoriais nas crianças autistas avaliadas e Miller (2006) 

encontrou resultado similar com uma prevalência de 78% desses sintomas em 

autistas de alto funcionamento. Tomcheck e Dunn (2007) encontraram uma 

prevalência de problemas sensoriais em 95% das crianças autistas avaliadas. 

Um estudo investigando a frequência de problemas sensoriais em crianças 

autistas em comparação a 3 grupos controle (crianças com atraso de 

desenvolvimento, prejuízos de linguagem e com desenvolvimento típico), 

encontrou problemas sensoriais em 90% das crianças com autismo em 

comparação a 35% das crianças dos grupos controle. As principais diferenças 

entre o grupo de autistas e os demais grupos se deram nos domínios da visão, do 

olfato e do paladar. O estudo também mostrou que diferentemente dos indivíduos 

dos grupos controle, indivíduos com autismo tendem a apresentar anormalidades 

sensoriais em mais de uma modalidade sensorial (Leekam, Nieto, Libby, Wing & 

Gould, 2007). Rogers, Hepburn e Wehner (2003) também encontraram nos 

autistas maiores respostas anormais a estímulos sensoriais no que diz respeito ao 

olfato e ao paladar em comparação a crianças com outros problemas de 

desenvolvimento. 

Em outra pesquisa com resultado similar, 82% do grupo de crianças 

autistas apresentou algum grau de dificuldade de processamento sensorial. Na 

maioria dos participantes esses prejuízos também foram encontrados em mais de 

uma área sensorial ao mesmo tempo. Além disso, foi encontrada uma fraca 

habilidade de processamento sensorial associada a altos graus de problemas 

comportamentais e/ou emocionais assim como a problemas nas habilidades de 

                                                 
2 A maioria das pesquisas que se propõe investigar problemas sensoriais no autismo, utiliza 
instrumentos em forma de questionários para pais e cuidadores. Os instrumentos mais utilizados 
são o Sensory Profile (Perfil Sensorial – Dunn & Westman, 1995) e suas variações que incluem o 
Short Sensory Profile (Perfil Sensorial Reduzido - Dunn, 1999) e o Infant/Toddler Sensory Profile 
(Dunn, 1999) (Ben-Sasson e colaboradores, 2009). Outros instrumentos, como o Sensory 
Sensitivity Questionnaire-Revised (Questionário de Sensibilidade Sensorial Revisado - Talay-
Ongan & Wood, 2000), o Sensory Experiences Questionnaire (Questionário de Experiências 
Sensoriais - Baranek, David, Poe, Stone e Watson, 2006) e o Evaluation of Sensory Processing 
(Avaliação do Processamento Sensorial - Johnson-Ecker e Parham, 2000) também são utilizados, 
porém com menor frequência.  
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vida diária (Baker, Lane, Angley & Young, 2008). Pfeiffer, Kinnealey, Reed, e 

Herzberg (2005) demonstraram que quanto menor a capacidade de modulação da 

informação sensorial, menores as habilidades sociais em crianças e adolescentes 

com Asperger. Kern e colaboradores (2008) encontraram diferenças na habilidade 

de modular o estímulo sensorial de indivíduos autistas em comparação a um grupo 

controle nas áreas que afetam o movimento, as respostas emocionais e o nível de 

atividade.  

Em outro estudo sobre o processamento sensorial em autistas, Kern e 

colaboradores (2007), sugerem que todas as principais modalidades sensoriais – 

segundo os autores, audição, visão, tato e paladar – parecem estar afetadas. 

Também sugerem que exista uma dependência entre o processamento sensorial 

das diferentes modalidades, indicando que os problemas sensoriais no autismo 

sejam de natureza global. Atentam também para a importância de se considerar os 

problemas sensoriais no autismo como sendo parte do transtorno. Para Ben-

Sasson e colaboradores (2009), os problemas de modulação sensorial em crianças 

autistas se apresentam de forma heterogênea, sendo a maior incidência de 

hiporresponsividade, seguida de hiperresponsividade e busca sensorial.  

Respostas sensoriais incomuns parecem estar presentes em crianças 

autistas desde cedo. Em um estudo de caso, Dawson, Osterling, Meltzoff & Kuhl, 

(2000) relataram que problemas sensoriais como hipersensibilidade ao toque já 

estavam aparentes no primeiro ano de vida de uma criança autista. Para Baranek 

(1999), essas anormalidades sensoriais também podem ser encontradas no 

primeiro ano de vida e podem inclusive ser úteis para um rastreamento precoce do 

autismo.  

Evidências sugerem ainda que problemas sensoriais nos autistas sejam 

mais comuns durante a infância do que durante a idade adulta (Baranek, Foster & 

Berkson, 1997). Kern e colaboradores (2006) demonstraram que problemas 

sensoriais nos autistas tendem a amenizar com a idade, o que, segundo os autores 

está de acordo com relatos de pais e cuidadores que frequentemente descrevem 

maiores sinais de problemas sensoriais em seus filhos na infância. O estudo de 

Kern e colaboradores (2007) encontrou uma correlação entre os problemas 

sensoriais no autismo e a severidade do transtorno em crianças, mas não em 

adolescentes e adultos autistas. Segundo revisão de Silver e Rapin (2012), os 

problemas sensoriais parecem persistir ao longo da vida do autista, porém, 
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geralmente com um padrão de hiporresponsividade no bebê e na criança pequena 

e hiperresponsividade e busca sensorial na criança maior e no adulto. 

A presença de problemas de modulação sensorial nos autistas não só está 

relacionada com os sintomas autísticos, como possivelmente contribui para o 

aparecimento dos mesmos. Se os sistemas simpático e parassimpático de uma 

criança não trabalham de modo a manter um estado calmo de alerta, atividades 

rotineiras podem se tornar um grande desafio. Em outras palavras, se uma criança 

não é capaz de manter uma homeostase fisiológica em função de problemas de 

modulação sensorial, lhe sobra muito pouca energia para participar das atividades 

significativas do dia a dia (Miller, 2006). 

Rogers e Ozonoff (2005) pontuam que não se deve presumir que os 

comportamentos apresentados pelos autistas indiquem problemas sensoriais. Para 

Gerrard e Rugg (2009), entretanto, esses comportamentos podem sim ser 

indicadores de que problemas sensoriais estejam presentes. O comportamento de 

cobrir o ouvido ou os olhos com as mãos, tipicamente encontrado nos autistas, 

pode indicar, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva e/ou visual que deve 

ser investigada mais a fundo. Para os últimos autores, prejuízos sensoriais não 

devem ser descartados como possíveis causas dos comportamentos autísticos.  

Uma das pesquisas mais recentes investigando problemas sensoriais no 

autismo destaca a importância das habilidades de autorregulação para o 

desenvolvimento como um todo (Silva e Schalock, 2012). Em uma criança com 

desenvolvimento típico, a autorregulação se inicia no começo da vida com a 

regulação fisiológica dos ciclos de sono-vigília, da alimentação e da capacidade 

de se confortar (“self-soothing”). Entre os 3 e 7 meses de vida ocorre o 

desenvolvimento da autorregulação ligada à orientação e à atenção, e aos 3 anos 

de idade a criança já é capaz de demonstrar autorregulação comportamental e 

emocional em resposta a uma demanda social (Posner e Rothbart, 2009). Segundo 

Silva e Schalock (2012), a autorregulação parece ser a base do desenvolvimento 

emocional, social e cognitivo. As habilidades sociais primárias dependem das 

habilidades também primárias de autorregulação, logo, um atraso na 

autorregulação possivelmente estará associado a um atraso no desenvolvimento 

das habilidades sociais. 

Dificuldades de autorregulação na criança se manifestam por alterações na 

alimentação e no sono, por dificuldades em se confortar, por falha ao se orientar 
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ou a responder aos pais, assim como por respostas comportamentais de agressão, 

autolesão e birras prolongadas. Diante dos prejuízos “oficiais” do autismo, das 

condições associadas ao transtorno, que geralmente englobam essas alterações, e 

diante da importância das habilidades de autorregulação para o desenvolvimento, 

torna-se plausível supor, segundo Silva e Schalock (2012), que na base do autismo 

estejam problemas sensoriais e de autorregulação. As autoras propõem um 

modelo, baseado nos conceitos da medicina chinesa, que considera os principais 

sintomas do autismo como sendo secundários a uma desordem sensorial e de 

autorregulação. No estudo de validação realizado pelas autoras, o instrumento 

“Sense and Self-regulation Checklist” (Lista de Checagem dos Sentidos e da 

Autorregulação), desenvolvido pelas mesmas, foi capaz de distinguir o autismo de 

outros grupos pela presença do que chamaram de atraso global de autorregulação. 

O instrumento também revelou uma prevalência de 96% de sintomas sensoriais e 

de 98% de sintomas de autorregulação no grupo do autismo, a maior prevalência 

encontrada em estudos investigando problemas sensoriais no autismo até agora. 

As autoras defendem que sintomas sensoriais e de autorregulação devem ser 

considerados como parte integral do autismo, e não como sintomas secundários 

associados, como geralmente são pensados.  

Muitas pesquisas recentes têm procurado investigar a relação dos 

problemas sensoriais do autismo com seus principais sintomas. No que diz 

respeito aos comportamentos restritos e repetitivos, o estudo de Chen, Rodgers e 

McConachie (2009) com 29 crianças autistas de alto funcionamento, verificou que 

as crianças que apresentaram mais comportamentos repetitivos e restritos eram 

aquelas que também apresentaram mais problemas de processamento sensorial, 

principalmente hiperresponsividade tátil, visual e auditiva. Para Joosten e Bundy 

(2010) os comportamentos repetitivos, disfuncionais e inadequados, representam 

uma tentativa de aliviar o estresse causado pela dificuldade de processamento da 

informação sensorial. Para os autores o uso de movimentos repetitivos como 

sacudir as mãos (“flapping”), balançar o corpo (“rocking”) ou outros padrões 

(classificados como comportamentos de nível inferior - “lower-level behaviors”) 

ou a necessidade de controlar o assunto de uma conversa, rituais e rigidez com 

rotinas (classificados como comportamentos de nível superior - “higher-level 

behaviors”) são uma tentativa de reduzir a ansiedade causada pelo desconforto da 

estimulação sensorial. Esses comportamentos podem levar a uma inflexibilidade e 
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a um isolamento que limitam o repertório de brincadeiras da criança e as 

oportunidades de engajamento.  

Com relação aos prejuízos sociais e de comunicação do autismo, Hilton e 

colaboradores (2010) encontraram uma relação significativa entre as respostas 

sensoriais de crianças autistas de alto funcionamento e a severidade de seu 

comprometimento social. Essa relação foi encontrada principalmente no que diz 

respeito a prejuízos no processamento tátil, olfativo/gustativo (itens proximais) e 

multissensorial. Para os autores o resultado fez sentido dado o caráter 

multissensorial e proximal da comunicação e das interações sociais. Lane, Young, 

Baker e Angley (2010) também encontraram uma relação clara entre problemas de 

processamento sensorial, principalmente de modulação olfativa/gustativa, e 

habilidades comunicativas. Esse resultado está de acordo com a investigação 

prévia de Benetto, Kuschner e Hyman (2007) na qual as crianças autistas que 

apresentaram o pior desempenho em um teste de identificação olfativa eram 

aquelas que também apresentaram um maior prejuízo social. Hochhauser e Engel-

Yeger (2010) verificaram a relação das habilidades de processamento sensorial 

com a participação de crianças autistas de alto funcionamento em atividades de 

lazer. O resultado mostrou que quanto mais severo o prejuízo sensorial na criança 

autista, menor sua participação nessas atividades e menor seu prazer nas mesmas. 

Algumas pesquisas têm investigado a questão alimentar relacionada ao 

transtorno, visto que muitos autistas apresentam uma seletividade no que diz 

respeito ao sabor, ao cheiro, a cor e a textura dos alimentos. Cermak, Curtin e 

Bandini (2010) atribuem essa seletividade a um problema de modulação sensorial. 

Segundo os autores, as restrições relativas à textura dos alimentos, frequentemente 

encontradas em crianças autistas, podem sugerir um baixo limiar para as 

sensações do sistema tátil/oral.   

Pesquisas sugerem que a seletividade alimentar parece ser mais comum em 

crianças autistas do que em crianças com desenvolvimento típico. Problemas 

associados à alimentação no autismo incluem rigidez às rotinas, não aceitação a 

novos alimentos (neofobia), atenção reduzida, hiper ou hipossensibilidades oral e 

olfativa, ingestão lenta e dieta limitada a aproximadamente 10 tipos de alimentos 

(Emond, Emmett, Steer, & Golding, 2010; Bandini e colaboradores, 2010). Uma 

revisão da literatura empírica dos últimos 25 anos chama atenção para o fato de 
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que uma dieta extremamente restrita pode contribuir para problemas 

gastrointestinais e deficiências nutricionais (Silver & Rapin, 2012).   

Desde o estudo de Wing (1969), a investigação de problemas sensoriais no 

autismo nunca esteve tão em evidência. Mesmo essas questões já tendo sido 

abordadas na literatura do autismo, somente agora ganham devida atenção. Como 

será visto a seguir, o número crescente de relatos de autistas que descrevem seus 

problemas sensoriais como sendo peça chave no transtorno, certamente têm 

contribuído para essa nova direção nos estudos científicos relacionados ao 

autismo.   

 

3.3. Relatos Autobiográficos  

São muitos os relatos de autistas de alto funcionamento que descrevem 

detalhadamente suas experiências sensoriais. A maneira como percebem e 

processam as informações sensoriais parece ser diferente da de não autistas. 

Anormalidades sensório-perceptivas são comumente descritas como sendo 

características principais na vida desses indivíduos. 

Um levantamento de 2008 indicou que já existem mais de 50 

autobiografias publicadas (Rose, 2008). Além disso, com a Internet, hoje é 

possível se ter acesso a muitos relatos não publicados postados em web sites, 

blogs e redes sociais. Essa facilidade também permite uma grande troca de 

informações e experiências que contribuem para o entendimento do transtorno. 

Esses relatos mostram uma mistura de sucessos e dificuldades encontradas por 

esses indivíduos ao longo de suas vidas. Problemas sensoriais são frequentemente 

descritos e considerados como principais causadores dos problemas sociais e de 

comunicação do autismo.  

Grandin (2011) vem chamando atenção para a importância desses 

problemas sensoriais no autismo há mais de 20 anos.  Segundo ela, uma das 

grandes dificuldades em se tentar compreender como as experiências sensoriais se 

dão no autismo, é o fato dessas sensibilidades variarem muito de um indivíduo 

para o outro e até mesmo em um único indivíduo. No que se refere à questão da 

existência ou não de problemas sensoriais no autismo, Grandin (2011) enfatiza 

que não se trata de ter ou não ter problemas sensoriais, mas sim em que grau. 
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É possível encontrar diversas pesquisas que legitimam os relatos 

autobiográficos de autistas e buscam analisá-los. Conforme Bogdashina (2003), 

em 1994, Walker e Cantello realizaram um estudo reunindo relatos de autistas 

pela internet que mostrou nos autistas 81% de diferenças de percepção visual, 

87% auditiva, 77% tátil, 30% gustativa e 56% olfativa. Outros dois estudos 

qualitativos também investigaram relatos de adultos autistas de alto 

funcionamento. O estudo de Chamak, Bonniau, Jaunay e Cohen (2008) analisou 

16 autobiografias publicadas e 5 entrevistas de autistas adultos. Todos apontaram 

as diferenças na percepção e no processamento sensorial, assim como os prejuízos 

de regulação emocional, como sendo os principais sintomas do autismo. No 

estudo de Jones, Quigney e Huws, (2003) foi feita uma análise qualitativa de 

relatos de experiências sensório-perceptivas incomuns disponibilizadas em sites 

na internet por 5 indivíduos descritos como autistas de alto funcionamento. 

Conforme relataram, muitos de seus comportamentos aparentemente 

imprevisíveis e incomuns para os outros são decorrentes dessas experiências 

sensoriais incomuns. Muitas vezes a mudança súbita do comportamento se dá 

simplesmente pela antecipação de uma experiência sensorial desagradável.  

Outro estudo recente explorou de forma mais sistemática essas 

experiências sensoriais de autistas de alto funcionamento. O estudo, que aplicou 

categorias de hiper e hipossensibilidade aos relatos, teve como base 10 

autobiografias publicadas (Elwin, EK, Schroder e Kjellin, 2012). Embora tenha 

sido encontrada uma grande variedade clínica nas descrições dos autores, todos 

relataram sensibilidades. As análises revelaram que a hipersensibilidade foi 

comumente encontrada nos sistemas visual, auditivo e tátil, enquanto que a 

hipossensibilidade foi frequentemente encontrada com relação à interocepção, à 

propriocepção e à dor.  

Essa parte do capítulo se propõe a tratar das evidências de problemas 

sensoriais no autismo vindas dos próprios autistas, logo serão apresentados a 

seguir, pequenos trechos de relatos que ilustram as experiências sensório-

perceptivas desses indivíduos. Para que sejam apresentados de forma didática e 

contextualizada, se tomará como base os “padrões”, ou “estilos” sensoriais 

selecionados por Bogdashina (2003). Essa autora reuniu e nomeou informalmente, 

baseada em relatos autobiográficos de autistas de alto funcionamento, as 

principais experiências sensoriais que podem ocorrer no autismo. Embora sua 
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“classificação” não tenha um valor científico, será utilizada por possuir um valor 

descritivo e ilustrativo dessas experiências. Dos padrões identificados pela autora, 

serão apresentados os considerados mais relevantes para o trabalho em questão. 

Bogdashina (2003) deu o nome de “percepção gestáltica” à percepção 

global de uma cena como se esta fosse uma entidade única na qual todos os 

detalhes são percebidos de forma simultânea. Quando um mínimo detalhe do 

ambiente é alterado, como um objeto trocado de lugar, por exemplo, a cena 

percebida pelo autista se torna diferente e não familiar, ou seja, é uma nova gestalt 

que deve ser processada, o que pode acabar gerando estresse. Outro exemplo é a 

percepção gestáltica auditiva que se apresenta como uma dificuldade em se 

concentrar em um único estímulo auditivo. Todos os estímulos como o som de 

carros, do ar condicionado e da fala das pessoas são percebidos como uma cena 

única, inseparável. A esse respeito Temple Grandin (2000) descreve: 

“Sou incapaz de falar ao telefone em ambientes barulhentos como aeroportos ou 
escritórios. Outras pessoas conseguem, mas eu não. Se eu tento ignorar o barulho 
de fundo, a voz ao telefone também desaparece”.  

“Você parece aprender coisas gerais como, por exemplo, sobre camisetas 
penduradas no armário. Depois você pode processar fácil e rapidamente pequenas 
mudanças nessas coisas, como o fato dessas camisetas continuarem sendo 
camisetas penduradas no armário independente da ordem...Algumas pessoas que 
são diferentes aprendem coisas específicas, como quando aprendem sobre 
camisetas penduradas no armário, elas aprendem sobre aquelas exatas camisetas 
naquela exata ordem. Qualquer coisa diferente que vejam da próxima vez não é o 
que aprenderam.” (Rand, sem data) 

Ao mesmo tempo em que a gestalt é percebida em seus mínimos detalhes, 

cada detalhe é percebido como uma parte independente, desprovido de um 

significado contextual. Isso faz com que o mundo não seja compreendido de 

forma integrada e holística. Uma multidão, por exemplo, não é percebida por um 

autista como um aglomerado de pessoas, mas sim como um aglomerado de 

braços, pernas, cabelos, bocas etc. Do mesmo modo, para um autista uma pessoa é 

reconhecida por pedaços sensoriais armazenados que definem essa pessoa, e não 

pelo seu todo. A pessoa, então, é reconhecida pela cor de sua roupa, pelo seu 

cheiro ou até por seus movimentos. O mesmo acontece com os objetos. A esse 

fenômeno Bogdashina (2003) deu o nome de “percepção fragmentada”.  
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“Eu sempre soube que o mundo é fragmentado. Minha mãe era um cheiro, meu 
pai um tom, e meu irmão era algo que se movimentava. Nada era por inteiro, 
exceto as cores e os brilhos do ar.” (Williams, 1992) 
 

Com relação à “intensidade de trabalho dos sentidos” a autora reforça que 

autistas comumente apresentam hipo e/ou hipersensibilidades que podem ser 

experienciadas em todas as modalidades sensoriais. Também descreve ser comum 

uma “flutuação” entre esses estados. 

 
“Eu também era muito sensível ao toque; eu sentia anáguas ásperas me roçando 
como lixas rasgando minha pele. Uma criança não tem como funcionar em uma 
sala de aula vestindo uma roupa íntima que pareça estar forrada de lixa.” 
(Grandin,2000) 

  
 “Algumas vezes quando as crianças falavam comigo eu mal escutava, outras 
vezes elas soavam como um tiro.” (White e White, 1987 citado em Bogdashina, 
2003) 

 

 Os autistas também parecem apresentar o que a autora chamou de 

“percepção atrasada”, que se caracteriza pela demora nas respostas aos estímulos. 

Isto faz com que os autistas comumente precisem de mais tempo para processar 

uma pergunta e elaborar uma resposta, muitas vezes experienciando o significado 

das coisas fora do contexto. Van Dalen (1994, citado em Noens e van Berckelaer-

Onnes, 2004) um autista de alto funcionamento descreve seus sucessivos passos 

até chegar ao conceito funcional de um martelo. Primeiramente ele percebe os 

detalhes, como as formas e os materiais que constituem o objeto – um cabo de 

madeira e um pedaço de ferro. Em seguida os detalhes são combinados em um 

todo coerente que resulta na associação do objeto a um formato parecido com o de 

um martelo. A palavra martelo só surge depois de algum tempo observando 

aquela configuração. Finalmente ele consegue imaginar o significado prático do 

martelo, ou seja, percebe que aquilo é uma ferramenta utilizada na carpintaria.  

 
 “Quando criança parecia que eu não sentia dor ou desconforto, que eu não queria 
ajuda, que eu não sabia o que dizia ou que eu não escutava ou enxergava. Quando 
algumas dessas sensações, respostas ou compreensões eram decodificadas e 
processadas de forma a apresentarem um significado pessoal para que eu 
pudesse, então, respondê-las, eu estava quinze minutos, uma dia, uma semana, 
um mês, ou mesmo um ano fora do contexto no qual a experiência havia 
acontecido”. (Williams, 1996, citado em Bogdashina, 2003) 
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Autistas também parecem apresentar uma maior “vulnerabilidade à 

sobrecarga sensorial”. É como se sua “caneca interna” já estivesse cheia, e a 

mínima gota fizesse com que ela transbordasse, ou seja, fosse sobrecarregada. 

Esse fenômeno é muito variável, na medida em que em determinados dias a 

caneca pode estar vazia e não se sobrecarregar com a mesma mínima gota. A 

sobrecarga sensorial parece não estar relacionada a nenhum estímulo específico 

como, por exemplo, um som alto e agudo como acontece na hipersensibilidade, 

mas sim à quantidade e à duração de estímulos sonoros simultâneos e à relação 

input sensorial/capacidade de processamento. Segundo Donna Williams a 

variação do limiar para o processamento dos estímulos sensoriais pode ocorrer em 

função do ambiente e também da idade: 

“Quando eu era pequena, meu limiar para processar blah-blah era de apenas 
segundos. Com aproximadamente 10 anos meu limiar passou a ser de 5 a 10 
minutos. Da adolescência até meus vinte e poucos anos esse limiar era de 15 
minutos a meia hora. Hoje é de aproximadamente 45 minutos. Em um ambiente 
mais agradável esses limiares podiam ser ainda mais altos”. (Williams, 1996, 
citado em Bogdashina, 2003) 
 
Muitas vezes os autistas experienciam uma sobrecarga sensorial tão grande 

que gera o “desligamento dos sistemas” (shutdown). Temple Grandin (2006) 

relembra que quando tinha 3 anos de idade muitas vezes se frustrava porque 

embora pudesse compreender o que as pessoas lhe diziam, ela não conseguia 

colocar suas palavras para fora. 

Outro fenômeno descrito por Bogdashina (2003) encontrado nos relatos é 

o da “sinestesia” que acontece quando a estimulação de uma modalidade sensorial 

provoca a percepção simultânea em outra. É como se houvesse um cruzamento 

entre as modalidades sensoriais. Todas as combinações de modalidades podem 

ocorrer, sendo os sentidos da visão, da audição e do tato os mais frequentemente 

envolvidos. 

“Os cientistas chamam minha experiência visual e emocional dos números de 
sinestesia, uma rara mistura neurológica dos sentidos, que costuma resultar na 
capacidade de ver letras do alfabeto e/ou números com cores. A minha sinestesia 
é de um tipo incomum e complexo, pela qual vejo os números como formas, 
cores, texturas e movimentos. O número 1, por exemplo, é de um branco 
brilhante, como se alguém apontasse uma lanterna nos meus olhos. Cinco é uma 
trovoada ou o som de ondas batendo nas rochas. Já o 37 é grumoso feito mingau, 
enquanto o 89 lembra neve caindo.” (Tammet, 2007, p.14) 
 
“Um número de telefone com a sequencia 189 é muito mais bonito para mim do 
que um com uma sequencia como 116. Esta dimensão estética da minha 
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sinestesia é algo com altos e baixos. Se vejo um número particularmente bonito 
num cartaz de loja ou placa de carro, estremeço de empolgação e prazer. Por 
outro lado, se os números não correspondem à minha experiência deles – se, por 
exemplo, o cartaz da loja indica um preço de “99 pence” em vermelho ou verde 
(em vez de azul) – acho isto incomodo e irritante.” (Tammet, 2007, p.17) 

  

 No que diz respeito à memória, Bogdashina (2003) coloca que eventos são 

lembrados por muitos autistas de forma muito mais detalhada do que não autistas. 

As memórias além de visuais podem incluir cheiros e sons experienciados em um 

determinado momento. A experiência repetida desses cheiros e sons, ou somente 

o pensamento dos mesmos pode causar a mesma resposta real que causou no 

evento original, independente do contexto. Um dos casos mais impressionantes 

envolvendo a memória visual – ou fotográfica - no autismo é o de Stephen 

Wiltshire, descrito por Oliver Sacks (2006). Stephen é um autista que apresenta 

habilidades savant de desenho desde pequeno. Seus desenhos eram em sua 

maioria de carros até que sua fixação se tornou desenhar edifícios. Sua memória 

visual é tão prodigiosa que ele é capaz de apreender nos mínimos detalhes os 

edifícios e paisagens urbanas mais complexos em poucos segundos e retê-los na 

memória indefinidamente. Os detalhes não necessariamente precisam ser 

coerentes ou integrados para que ele os retenha. Seus desenhos são muito 

precisos, mas nem por isso mecânicos. Segundo Sacks são cheios de vida, energia, 

espontaneidade e singularidade. A grande questão envolvendo esse tipo de 

memória é que na maioria das vezes, embora os autistas sejam capazes de 

apreender, guardar e reproduzir não só os modelos visuais, mas também os 

auditivos, os motores e os verbais mais complexos, aparentemente não levam em 

conta seu contexto, importância ou sentido.  

 A memória também pode se apresentar de forma associativa ou serial, 

sendo muitas vezes involuntária e de difícil bloqueio. Temple Grandin (2006), por 

exemplo, quando escuta a palavra “em baixo” (under) no mesmo instante se 

recorda e se vê, como que em um filme, entrando em baixo da mesa do refeitório 

na época de escola nas simulações de ataques aéreos. Essa lembrança por sua vez 

faz com que a imagem de sua professora venha à cabeça, o que a lembra de outra 

situação quando a professora brigou com ela por bater em um amigo. Essas 

associações de memória vão se seguindo como que em um filme e como relata 

Grandin sobre esse caso, da palavra “em baixo” (under) ela chegou à música 
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“Yellow Submarine” dos Beatles. Nesse meio tempo muita informação sobre o 

que está acontecendo em volta foi perdida. Segundo Grandin sua memória 

funciona como um programa de busca da Internet. Da mesma forma que o 

buscador da Internet encontra palavras específicas, os autistas procuram memórias 

(auditivas, visuais, etc.) que se associem com as palavras escutadas ou faladas. 

Embora segundo Grandin (2006) todas as pessoas do espectro autista 

pensem de forma detalhada, três tipos de “pensamento perceptivo” podem ser 

encontrados no transtorno: o pensamento visual, que envolve imagens específicas, 

sejam elas estáticas ou em movimento; o pensamento musical ou matemático, que 

se caracteriza por relações entre padrões e números; e o pensamento lógico que 

envolve as palavras. Alguns indivíduos podem apresentar uma combinação desses 

tipos de pensamento.    

“Quando eu leio, eu traduzo as palavras escritas em vídeos coloridos ou 
simplesmente armazeno a foto da página escrita para lê-la depois. Quando eu 
acesso esse material eu vejo uma fotocópia da página na minha imaginação.” 
(Grandin, 2006, p. 15) 
 
“Os números são minha primeira língua, na qual com frequência penso e sinto. 
Pode ser difícil para mim entender as emoções ou saber como reagir a elas, de 
modo que muitas vezes os números me ajudam. Se um amigo diz que se sente 
triste ou deprimido, imagino-me sentado no vazio escuro do número seis para 
tentar experimentar a mesma espécie de sentimento e compreendê-lo. Se leio 
num artigo que uma pessoa se sentiu intimidada por algo, imagino-me ao lado do 
número nove. Sempre que alguém descreve a visita a um lugar bonito, lembro 
minhas paisagens numéricas e a felicidade interior que me trazem. Desse modo, 
os números realmente me ajudam a entender outras pessoas.” (Tammet, 2007, p. 
18) 
 
Como já mencionado anteriormente, embora essa classificação das 

experiências sensoriais criada por Bogdashina (2003) não tenha relevância 

científica, é interessante na medida em que tenta explicar, a partir dos próprios 

relatos, algumas das experiências sensoriais dos autistas. As categorias sensoriais 

cientificamente relevantes e investigadas nas pesquisas geralmente englobam as 

de Miller (2006), descritas no capítulo que tratou do Transtorno de Processamento 

Sensorial, e as do modelo de Dunn (1997), descritas na primeira parte deste 

capitulo.  

A maior parte dos relatos autobiográficos é de autistas de alto 

funcionamento, o que pode ser considerado um fator limitante, já que suas 

percepções não necessariamente correspondem às de outros autistas. Além disso, 
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pode-se argumentar que em função dos prejuízos do transtorno, principalmente no 

que diz respeito à linguagem, a capacidade desses autistas de relatarem de forma 

precisa suas experiências sensoriais pode ser limitada. Entretanto, seu valor não 

deve ser descartado, uma vez que ajudam a esclarecer, em parte, alguns aspectos 

do transtorno como, por exemplo, o porquê de determinados comportamentos 

aparentemente sem sentido. Temple Grandin, por exemplo, atribui muitos de seus 

maus comportamentos quando criança a dificuldades sensoriais. A autista que 

apresenta hipersensibilidade ao toque descreve: 

“Eu sempre me comportava mal na igreja quando criança; minha anágua coçava e 
arranhava. As roupas de domingo eram diferentes na minha pele. A maior parte 
das pessoas se adapta em poucos minutos com a sensação de diferentes texturas 
de tecidos. Mesmo agora eu evito usar tipos diferentes de roupas de baixo, pois 
eu gasto de três a quatro dias para me adaptar a novas texturas. Quando criança, 
na igreja, as saias e meias me deixavam quase doida. Minhas pernas doíam no 
inverno frio quando eu usava saia. O maior problema era a troca de calças que eu 
usava a semana toda para as saias no domingo. Se eu usasse saias o tempo todo, 
eu provavelmente teria dificuldade em me adaptar às calças. Hoje em dia eu uso 
roupas que tenham textura semelhante. Meus pais não tinham ideia porque eu me 
comportava tão mal. Pequenas mudanças nas minhas roupas teriam resolvido esse 
problema.” (Grandin, 2000) 
 

Atualmente também já se tem acesso a relatos de autistas tidos como 

“severos”, geralmente não verbais. Temple Grandin (2011) chama atenção para a 

necessidade de se mudar o olhar a respeito desses autistas não verbais. Segundo a 

autora, ainda assume-se que autistas não verbais tem capacidade cognitiva 

reduzida ou limitada. De acordo com o DSM-IV-TR, tendo como referencia 

resultados de testes de inteligência, 75% dos autistas apresentam retardo mental. 

Segundo a autora isso causa um ciclo vicioso, na medida em que se espera muito 

menos desses indivíduos, o que faz com que tenham menos oportunidade para 

aprender. Defende que os testes de QI realizados não são elaborados para essa 

população, logo, um resultado ruim não quer dizer que o autista tenha retardo 

mental. Esses testes acabam somente confirmando suas incapacidades aparentes. 

A autora acredita sim que existam autistas com retardo mental, mas acredita que a 

porcentagem deles é provavelmente muito menor do que a que se assume. Para 

Grandin (2011), a ausência da fala não necessariamente significa um déficit 

cognitivo, mas pode estar relacionada a uma dificuldade motora oral, por 

exemplo. Complementa dizendo que o fato de uma pessoa não ser capaz de falar 

não significa que ela não tenha nada a dizer.  
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Tito Mukhopadhyay (2011), um autista não verbal resume perfeitamente 

essa questão no título de seu livro “How Can I Talk If my Lips Don’t Move?” 

(“Como posso falar se meus lábios não se movem?”). Para Tito, seu corpo e sua 

mente não são integrados. Em seu livro descreve de forma detalhada os desafios 

que enfrenta no dia a dia e narra situações corriqueiras sob seu ponto de vista, ou 

seja, sob o ponto de vista de alguém que possui experiências sensoriais diferentes 

e percebe o mundo de outra maneira.  

Assim como Mukhopadhyay (2011), muitos outros autistas não verbais 

têm usufruído os benefícios da tecnologia assistiva. O caso que possivelmente 

mais tem se destacado na mídia é o de Carly Fleischmann3, uma autista tida como 

severa e com retardo que, após aprender a se comunicar com o uso do 

computador, vêm mostrando suas habilidades cognitivas e contribuindo com seus 

relatos, principalmente no que diz respeito à suas experiências sensoriais. A esse 

respeito Carly diz: 

“O autismo me prendeu dentro de um corpo que eu não consigo controlar.”  
 
 Em 2012 Carly publicou, como coautora de seu pai, o livro “Carly's 

Voice: Breaking Through Autism” (“A voz de Carly: Ultrapassando o autismo”) 

no qual narra sua história e seus desafios (Fleischmann & Fleischmann, 2012). 

Embora Carly continue lutando para lidar com seus sintomas, já consegue hoje, 

levar uma vida social mais ativa, conversando com as pessoas, inclusive através 

das redes sociais.  

Os relatos mencionados no capítulo, assim como tantos outros, embora 

muitas vezes descartados no meio científico, possuem um enorme valor na medida 

em que auxiliam profissionais, familiares e todos os demais envolvidos, a 

compreender, mesmo que minimamente, como os autistas percebem o mundo e 

reagem a ele. Além disso, dão direcionamento para novas pesquisas e para 

estratégias de intervenção. Elwin, Ek, Schroder e Kjellin (2012), destacam a 

importância de se conscientizar as pessoas sobre o impacto das sensibilidades no 

dia a dia dos autistas, para que se tente criar um ambiente mais favorável para os 

mesmos.  

                                                 
3 Para acesso ao vídeo “História de Carly Autismo Severo” legendado em português: 
http://www.youtube.com/watch?v=RBEkCl6ASWc 
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Como pôde ser visto no capítulo, cada vez mais evidências apontam para a 

importância dos problemas sensoriais na configuração do quadro clínico do 

autismo.  Mesmo embora muitos dados ainda sejam inconclusivos, o mais 

importante é que problemas dessa natureza parecem finalmente ganhar um lugar 

de destaque no estudo do autismo. Tendo em vista o que foi apresentado até o 

momento, talvez seja plausível supor que os comportamentos que caracterizam o 

diagnóstico do autismo sejam, na verdade, manifestações de prejuízos mais 

básicos como os de processamento sensorial. 

É importante que se comece a considerar problemas de modulação 

sensorial no diagnóstico e no tratamento do autismo. Segundo Baker, Lane, 

Angley e Young (2008), respostas sensoriais incomuns estão entre os primeiros 

indicadores de autismo observados pelos pais e, portanto, podem contribuir para 

um diagnóstico e intervenção precoces. Entretanto, de acordo com LeBlanc e 

Fagiolini (2011), muitas pesquisas no campo do autismo ainda procuram 

investigar como se dão os processos superiores no autismo como, por exemplo, a 

linguagem, a teoria da mente, o processamento facial, entre outros. As autoras 

chamam atenção para o fato de esses processos superiores serem dependentes das 

informações vindas de áreas inferiores como as áreas sensoriais primárias. A 

comunicação e a socialização, prejuízos chave no autismo, por exemplo, requerem 

o processamento conjunto de informações auditivas, visuais e táteis, entre outras. 

Segundo as autoras é interessante que se comece a considerar um modelo no qual 

o problema original esteja em um prejuízo no desenvolvimento das habilidades 

sensoriais primárias, o que provocaria uma reação em cadeia, afetando por fim, o 

processamento das áreas superiores. Logo, para se tentar compreender o papel do 

processamento sensorial na configuração do autismo é preciso desenvolver 

diversas pesquisas investigando a fundo o processamento sensorial em autistas e 

bebês de alto risco (com irmão autista). Talvez assim, seja possível evitar a reação 

em cadeia de prejuízos que acaba acarretando os comportamentos observados no 

transtorno.  

LeBlanc e Fagiolini (2011) também chamam atenção para a importância 

de se tomar uma perspectiva desenvolvimentista para se tentar compreender um 

transtorno do desenvolvimento. Uma abordagem dessa natureza pode ajudar a 

compreender a relação entre habilidades primárias e prejuízos sociais e de 

comunicação. Para Belmonte e colaboradores (2004), o estudo dos processos 
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primários do desenvolvimento pode trazer à tona o caminho através do qual os 

prejuízos centrais se desdobraram nos comportamentos do autismo.  

Uma observação importante com relação às pesquisas científicas na área 

diz respeito à linguagem dos instrumentos de avaliação. Segundo Gabriels e 

colaboradores (2008) muitas vezes um mesmo comportamento acaba sendo 

interpretado de diferentes maneiras. O que a DSM-IV-TR chama de 

comportamento repetitivo, por exemplo, também pode ser encontrado como 

comportamento de busca sensorial (Liss, Saulnier, Fein, & Kinsb, 2006). O 

comportamento “tocar pessoas e objetos” que é classificado como comportamento 

de busca sensorial no Perfil Sensorial Reduzido (Dunn, 1999), por exemplo, é 

classificado como comportamento compulsivo na Escala de Comportamento 

Repetitivo Revisada (Bodfish, Symons e Lewis, 1999, citado em Gabriels e 

colaboradores 2008).  

Esse tipo de cuidado de interpretação deve ser tomado não só no meio 

científico como também no dia a dia dos autistas.  As evidências, principalmente 

as originárias de relatos autobiográficos, deixam clara a importância de se 

considerar os prejuízos sensoriais ao se tentar compreender muitos dos 

comportamentos apresentados pelos autistas. Muitas vezes um comportamento 

considerado birra ou manipulação do ambiente, pode caracterizar, na realidade, 

uma dificuldade em lidar com determinada demanda sensorial. Da mesma forma, 

é possível que problemas de ansiedade e adaptação encontrados no autismo, sejam 

consequência de problemas sensoriais.  

Diante do que foi apresentado, torna-se fundamental que os esforços 

científicos da área se voltem cada vez mais para a investigação de problemas 

sensoriais no autismo. Novas evidências com relação aos mecanismos de ação 

desses problemas no transtorno podem contribuir para que estratégias de 

intervenção e de acomodação sensorial mais eficazes sejam elaboradas, 

amenizando assim, os sintomas e consequentemente melhorando a qualidade de 

vida dos autistas. 
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Investigação sensorial em crianças autistas 
 

Como visto nos capítulos anteriores, a capacidade de processar a 

informação sensorial é a base para o bom funcionamento de uma pessoa no dia a 

dia e para sua interação com o mundo. As dificuldades de interação e 

comunicação, os interesses restritos e comportamentos repetitivos encontrados 

nos autistas, somados às evidências de problemas sensoriais nessa população, 

sugerem que prejuízos no processamento sensorial talvez sejam um ponto central 

no autismo. 

A proposta desse capítulo é apresentar a pesquisa que investigou os 

problemas sensoriais em uma amostra de 28 crianças autistas brasileiras e suas 

relações com o grau de severidade do transtorno. Será feita primeiramente uma 

justificativa da escolha metodológica, para em seguida apresentar o método, os 

resultados e levantar uma discussão em cima dos resultados, apontando as 

limitações do estudo. 

 

4.1. A escolha metodológica 

Para poder investigar os problemas sensoriais em uma amostra de crianças 

brasileiras e suas relações com o grau de severidade do transtorno, optou-se por 

utilizar o Short Sensory Profile (SSP) (Dunn, 1999) (anexo 1) para a avaliação 

sensorial e o Childhood Autism Rating Scale, Second Edition (CARS2) (Schopler, 

Van Bourgondien, Wellman & Love, 2010) (anexo 2) para avaliação do grau de 

severidade do autismo. Ambos os instrumentos foram utilizados em suas versões 

originais em inglês em função da indisponibilidade de instrumentos dessa 

natureza e importância, traduzidos e validados para o Brasil.  

A escolha pelo Short Sensory Profile (Dunn, 1999) para avaliação do 

perfil sensorial das crianças com TEA se deu devido ao amplo uso desse 

questionário em pesquisas cientificas da área. Uma meta análise de sintomas de 

modulação sensorial no autismo, realizada por de Ben-Sasson e colaboradores 

(2009), verificou que 79% dos estudos utilizou as diferentes versões do Perfil 

Sensorial que incluem o Sensory Profile, (Dunn, 1999), que abrange crianças de 5 
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a 10 anos e consta de 125 perguntas, o Infant/Toddler Sensory Profile (Dunn, 

1999) para bebês de 0 a 3 anos, sendo 36 itens para bebês de 0 a 6 meses e 48 

itens para bebês de 7 a 36 meses e o Short Sensory Profile (Dunn 1999), que será 

descrito mais detalhadamente adiante, para crianças de 3 a 10 anos, com apenas 

38 perguntas. Existem ainda mais duas variações do instrumento que não foram 

mencionados no estudo de Ben-Sasson e colaboradores (2009), o Adolescent/adult 

sensory profile com 60 itens, para ser utilizado a partir de 10 anos de idade e o 

Sensory profile school companion, desenvolvido para avaliar as habilidades de 

processamento sensorial da criança e como essas habilidades afetam no seu 

desempenho escolar. Instrumentos de avaliação sensorial direta não são indicados 

no caso do autismo, uma vez que dependem da participação ativa do sujeito 

testado (imitação de determinados movimentos, entre outras habilidades exigidas). 

A escolha pelo CARS para avaliação do grau de severidade do autismo se 

deu devido à consolidação desse instrumento no meio científico. A versão CARS2 

(Schopler, Van Bourgondien, Wellman & Love, 2010) foi escolhida por ser a 

mais recente e única disponível para compra na empresa que detém seus direitos. 

Entrou-se em contato com a empresa Western Psychological Services  na tentativa 

de se obter informações a respeito do uso da versão CARS-BR (Pereira, Riesgo e 

Wagner 2008), a primeira edição do CARS, traduzida e validada no Brasil. Esta 

versão não pôde se utilizada, pois na ocasião da pesquisa, ainda não havia sido 

publicada por uma editora brasileira, pré-requisito para sua utilização (a 

publicação parece já estar em andamento). Sendo assim optou-se pelo Childhood 

Autism Rating Scale, Second Edition (CARS2), única versão disponível. 

 Apesar de serem instrumentos amplamente utilizados no meio científico, 

nem o SSP e nem o CARS2 possuem versões traduzidas, adaptadas e validadas 

para o Brasil. Antes de se lançar na busca pela validação dos instrumentos, optou-

se por abrir mão de um rigor metodológico (utilizando os instrumentos em suas 

versões originais), para levantar dados preliminares capazes de chamar a atenção 

dos profissionais brasileiros da área para a necessidade de se considerar problemas 

sensoriais no autismo. Feito isso, acredita-se ser possível reunir esforços para 

tradução e validação de instrumentos dessa natureza no Brasil, para que se tenha 

cada vez mais acesso a esse tipo de informação e pesquisas de padrão 

internacional possam ser desenvolvidas. 
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4.2. Método 

4.2.1. Participantes 

A pesquisa contou com os dados de 28 crianças, de 3 a 10 anos, 

diagnosticadas com TEA. A participação dessas crianças na pesquisa se deu de 

forma indireta, através de seus terapeutas, previamente selecionados pela 

pesquisadora. A escolha dos terapeutas levou em consideração o conhecimento 

dos mesmos a respeito do desenvolvimento infantil, sobretudo do autismo, além 

de conhecimentos básicos na área de processamento sensorial e a fluência da 

língua inglesa. Dos 7 terapeutas selecionados, 5 são da área da psicologia, 1 da 

área da fisioterapia e 1 da área da psicopedagogia.  

Foi pedido a cada terapeuta que recrutassem crianças para a pesquisa. Para 

estar apta a participar da pesquisa a criança deveria possuir de 3 a 10 anos de 

idade e apresentar somente o diagnóstico de TEA, sem outra condição associada. 

Para participar, a criança também deveria estar sendo atendida pelo terapeuta em 

questão há pelo menos 6 meses, com no mínimo 2 horas de atendimento por 

semana; tempo necessário indicado pelos próprios terapeutas para se conhecer o 

perfil completo de uma criança e sua família. 

Tendo como referência o artigo de Lane, Dennis e Geraghty (2010) 

publicado no conceituado Journal of Autism and Developmental Disorder, a 

confirmação do diagnóstico não foi efetuada. Pressupôs-se que todas as crianças 

recrutadas tenham recebido o diagnóstico segundo os critérios da DSM-IV-TR por 

um profissional da área de saúde. A logística para a confirmação por parte da 

pesquisadora seria complicada, tendo em vista os diferentes estados do Brasil nos 

quais terapeutas e crianças estão localizados. 

A participação dos responsáveis das crianças também se deu de forma 

indireta. Cada responsável assinou um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo 3), autorizando o terapeuta a responder aos questionários sobre 

seu filho(a). O termo esclarecia, entre outras coisas, que a pesquisa não iria 

interferir no tratamento da criança. Entretanto, o responsável poderia ser 

consultado caso o terapeuta precisasse de alguma informação específica sobre a 

criança, relativa aos questionários. Segundo relatos dos terapeutas, a ajuda dos 

responsáveis foi necessária para responder às questões relativas à alimentação, já 

que essa área muitas vezes não é abordada diretamente na terapia. Os relatos dos 
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terapeutas com relação ao preenchimento dos questionários aconteceram 

informalmente. Por conta do grande empenho já exigido dos terapeutas, optou-se 

por não acrescentar nenhum outro tipo de formulário (impressões ao responder 

aos questionários, considerações, utilidade das informações para sua prática 

clínica, etc.). 

Optou-se pela participação direta do terapeuta, e não dos próprios 

responsáveis, principalmente por conta da limitação da língua dos instrumentos. 

Seria muito complicado garantir a fluência dos responsáveis na língua inglesa, ao 

passo que a fluência dos terapeutas já era conhecida pela pesquisadora.  

 

4.2.2. Instrumentos de avaliação  

O Short Sensory Profile (SSP) (Dunn, 1999) é uma versão padronizada e 

abreviada do Perfil Sensorial (Sensory Profile) (Dunn & Westman, 1995), 

desenvolvida para identificar rapidamente se uma criança apresenta dificuldades 

específicas de processamento sensorial. Ambos os instrumentos estão 

relacionados ao modelo de estratégias de respostas e autorregulação de Dunn 

(1997) apresentado no capítulo anterior.  

O SSP é um questionário para pais ou cuidadores desenvolvido para ser 

aplicado em crianças de 3 a 10 anos de idade. Seu tempo de administração é de 

aproximadamente 10 minutos, o que faz com que seja amplamente utilizado em 

protocolos de pesquisa. Reúne as 38 perguntas da versão estendida, Sensory 

Profile, que apresentam maior poder discriminativo dos prejuízos sensoriais. Os 

itens devem ser respondidos a partir de uma escala de pontuação de 

comportamento de 5 níveis: Always (sempre), frequently (frequentemente), 

occasionally (ocasionalmente), seldom (raramente) e never (nunca). A pontuação 

vai de 1 ponto para sempre a 5 pontos para nunca, logo, pontuações altas indicam 

uma maior proximidade com o desempenho típico enquanto pontuações baixas 

indicam uma diferença provável ou definitiva do processamento sensorial. 

Os 38 itens retirados do Sensory Profile foram agrupados, formando assim, 

sete categorias: 

• Tactile sensitivity (TS) (sensibilidade tátil) – resposta da criança às 

experiências táteis do dia a dia. 
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• Taste/Smell Sensitivity (TSS) (sensibilidade olfativa/gustativa) – resposta 

da criança às experiências olfativas e gustativas do dia a dia. 

• Movement Sensitivity (MS) (sensibilidade ao movimento) – resposta da 

criança às experiências de movimento do dia a dia. 

• Underresponsive/Seeks Sensation (USS) (hiporresponsividade/Busca de 

sensações) – nível de percepção da criança dos eventos sensoriais do dia a 

dia.  

• Auditory Filtering (AF) (filtragem auditiva) – habilidade da criança para 

usar e discriminar os sons no seu dia a dia. 

• Low Energy/Weak (LEW) (baixa energia/fraqueza) – habilidade da criança 

para usar seus músculos para se movimentar no dia a dia.  

• Visual/Auditory Sensitivity (VAS) (sensibilidade visual/auditiva) – reposta 

da criança aos sons e estímulos visuais no dia a dia. 

Resultados que se apresentam dentro de um desvio padrão da média para 

cada categoria representam “Desempenho Típico” (Typical Performance). Um a 

dois desvios padrões abaixo da média representam “Diferença Provável” 

(Probable Difference) e resultados de mais de dois desvios padrões abaixo da 

média representam “Diferença Definitiva” (Definite Difference). 

Embora o instrumento também apresente os resultados por categoria, a 

pontuação final ainda é considerada a mais importante. O resultado “diferença 

definitiva” significa que a criança apresenta dificuldade em processar o estímulo 

sensorial e possivelmente trava uma luta diária para conseguir dar conta do que 

acontece à sua volta. O resultado “diferença provável” significa que existe uma 

grande chance de problemas de processamento sensorial estarem interferindo no 

desempenho diário da criança.  Segundo Dunn (1999), qualquer categoria com 

pontuação na faixa de “diferença definitiva” deve ser foco de preocupação. De 

acordo com o Manual do Short Sensory Profile (Dunn, 1999), os problemas 

sensoriais se manifestam da seguinte maneira em cada categoria: 

• Tactile sensitivity (TS) (sensibilidade tátil) – quando a criança apresenta 

dificuldade nessa categoria ela não se sente confortável com o toque e se 

apresenta defensiva. Esse desconforto diz respeito principalmente ao toque 

leve na pele.  

• Taste/Smell Sensitivity (TSS) (sensibilidade olfativa/gustativa)  – quando a 
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criança apresenta dificuldade nessa categoria ela possivelmente possui 

desafios no que diz respeito à alimentação. É enjoada para comer e a hora 

das refeições é conturbada. 

• Movement Sensitivity (MS) (sensibilidade ao movimento) – Quando a 

criança apresenta dificuldade nessa categoria ela se sente insegura e 

desconfortável com o movimento. Esse desconforto é particularmente 

presente em atividades imprevisíveis. Crianças com esse tipo de 

sensibilidade reagem de forma negativa quando estão em movimento ou 

quando estão na iminência do movimento. 

• Underresponsive/Seeks Sensation (USS) (hiporresponsividade/Busca de 

sensações) – quando a criança apresenta dificuldades nessa categoria ela 

possui uma baixa capacidade de modulação (hiper ou 

hiporresponsividade), o que interfere no seu dia a dia. Ela é geralmente 

imprevisível, na medida em que alterna entre os estados de hiper e 

hipossensibilidade. 

• Auditory Filtering (AF) (filtragem auditiva) – quando uma criança 

apresenta dificuldades nessa categoria ela é hipersensível (ex: sensível aos 

sons) ou hipossensível (ex: indiferente aos sons) aos sons. Ela não 

consegue ter atenção suficiente aos sons para notar quando alguém a 

chama, ou distrai-se facilmente com os sons, a ponto de não conseguir 

completar suas atividades diárias. 

• Low Energy/Weak (LEW) (baixa energia/fraqueza) – Todas as crianças 

precisam de tônus muscular e controle postural apropriado para executar 

atividades. Crianças com prejuízos nessas áreas se cansam facilmente, não 

conseguindo permanecer em uma mesma atividade por muito tempo.  

• Visual/Auditory Sensitivity (VAS) (sensibilidade visual/auditiva) - quando 

a criança apresenta dificuldades nessa categoria ela precisará de um 

ambiente mais controlado para conseguir ser produtiva (ex: trabalhar em 

um ambiente mais calmo, com menos bagunça).  

O CARS2 (Childhood Autism Rating Scale Second Edition) (Schopler, 

Van Bourgondien, Wellman & Love, 2010) consiste em uma escala de 15 itens 

que auxilia no processo de identificação de indivíduos com TEA e os distingue de 
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indivíduos com outros prejuízos do desenvolvimento, sem autismo A escala faz 

distinção entre o autismo severo, autismo leve a moderado e mínimo a ausente. Os 

itens devem ser pontuados de 1 (dentro dos limites da normalidade) a 4 (sintomas 

autistas severos), com valores intermediários de meio ponto. Os itens incluem: 

relating to people (relações pessoais), imitation (imitação), emotional response 

(resposta emocional), body use (uso do corpo), object use (uso de objetos), 

adaptation to change (adaptação a mudanças), visual response (resposta visual), 

listening response (resposta auditiva), taste, smell and touch response and use 

(resposta e uso do paladar, olfato e tato), fear or nervousness (medo ou 

nervosismo), verbal communication (comunicação verbal), nonverbal 

communication (comunicação não verbal), activity level (nível de atividade), level 

and consistency of intelectual response (nível e consistência da resposta 

intelectual) e general impressions (impressões gerais). A pontuação varia de 15 a 

60 e o ponto de corte para o autismo é 30, sendo que pontuações de 30 a 36 

indicam sintomas leves a moderados e acima de 37 sintomas severos. 

O CARS2 foi lançado com três formulários, o Childhood Autism Rating 

Scale, Second Edition-Standart Version (CARS2-ST), que corresponde à versão 

antiga e não sofreu alterações de conteúdo, o Childhood Autism Rating Scale, 

Second Edition-High Functioning (CARS2-HF), desenvolvido para auxiliar na 

identificação de indivíduos autistas de alto funcionamento, e o Childhood Autism 

Rating Sscale, Second Edition Questionnaire for Parents or Caregivers (CARS2-

QPC), que é um questionário para pais que pode ser aplicado em forma de 

entrevista com o objetivo de enriquecer a avaliação clínica com informações sobre 

o desenvolvimento emocional e social da criança, sobre habilidades 

comunicativas, comportamentos repetitivos, rotinas, brincadeiras e interesses 

sensoriais incomuns.  

O CARS2-ST continua sendo apropriado para crianças com menos de 6 

anos ou indivíduos mais velhos com dificuldades de comunicação ou com 

inteligência abaixo da média. O CARS2-HF é utilizado para avaliar indivíduos 

com mais de 6 anos que apresentem QI maior ou igual a 80 com boas habilidades 

verbais. O presente trabalho se limitou à utilização do CARS2-ST, uma vez que o 

CARS2-HF ainda não foi amplamente utilizado em pesquisas desse gênero. O 

CARS2-QPC também não foi utilizado, uma vez que um dos critérios para 

participação das crianças na pesquisa é estar em atendimento com o terapeuta há 
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pelo menos seis meses, tempo suficiente para o terapeuta obter o mesmo tipo de 

informação do CARS2-QPC.  

 

4.2.3. Procedimento 

Em um primeiro momento cada terapeuta foi contatado individualmente 

pela pesquisadora e apresentado ao projeto de pesquisa. Todos os terapeutas 

escolhidos aceitaram fazer parte do projeto e se encarregaram de recrutar as 

crianças no seu grupo de clientes. Passaram, então, informações com relação à 

natureza da pesquisa aos responsáveis de seus clientes e levantaram um número 

inicial aproximado de crianças aptas a participar da pesquisa. Com base nesses 

números cada terapeuta recebeu em sua casa ou consultório um envelope 

contendo:  

- Questionário CARS2 (Childhood Autism Rating Scale Second Edition) 

para ser preenchido pelo terapeuta; 

- Questionário SSP (Short Sensory Profile – SSP) para ser preenchido pelo 

terapeuta; 

- “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (anexo 1) deixando clara 

a natureza da pesquisa, a possibilidade de desistir da participação a qualquer 

momento e a preservação da identidade da criança, para ser assinado pelo 

responsável; 

- “Orientações para Terapeutas” (anexo 2), contendo os critérios para 

participação na pesquisa e orientações para preenchimento dos questionários. 

Cada questionário foi enviado com uma marcação nos itens a serem 

preenchidos no cabeçalho (nome, no caso somente as iniciais da criança para que 

sua identidade fosse preservada, data de nascimento, data da avaliação, gênero e 

idade da criança). Os terapeutas também foram orientados a preencherem os 

questionários sozinhos, recorrendo aos responsáveis somente em casos de dúvida. 

No caso do CARS2 foi pedido que o terapeuta fizesse observações sempre que 

possível, justificando sua pontuação. Os terapeutas também receberam orientação 

para responderem às perguntas levando em consideração o momento atual da 

criança. 

Por se tratar de crianças em atendimento terapêutico, o Teste-reteste não 

foi indicado. Essa é uma técnica que pressupõe a consistência intertemporal de um 
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resultado. Nesse caso, por conta do atendimento terapêutico, o teste-reteste 

possivelmente sofreria alterações, podendo gerar um viés indesejado no resultado. 

Além do que, por conta da disponibilidade dos terapeutas que se voluntariaram 

para participar da pesquisa e por questões de logística, o número da amostra do 

Teste-reteste seria muito pequena, o que impossibilitaria qualquer análise 

inferencial precisa.  

O projeto de pesquisa passou pela aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. 

 

4.3. Resultados 

As análises descritivas e inferenciais foram conduzidas através do software 

SPSS 21.0. Foram recrutadas para a pesquisa 28 crianças, 24 meninos e 4 

meninas, de diferentes regiões do país como mostrado na Tabela 2  a seguir.  

 

Tabela 1. Dados Participantes 

Características n  (%)

Masculino 24 85.7
Feminino 4 14.3

Recife 8 28.6
Rio de Janeiro 15 53.6
Uberlândia 4 14.3
Vitória 1 3.6

Genero

Origem

 

 

O primeiro tipo de análise apresentada na tabela 3 considerou a 

classificação das crianças segundo o CARS2-ST e o SSP separadamente. 
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Tabela 3. Distribuição das crianças no SSP e no CARS (n = 28) 

Desempenho Típico Diferença Provável Diferença Definitiva

n (%) n (%) n (%)
Tactile Sensitivity 12 (42,9) 6 (21,4) 10 (35,7)

Taste/Smell Sensitivity 10 (35,7) 5 (17,9) 13 (46,4)

Movement Sensitivity 17 (60,7) 1  (3,6) 10 (35,7)

Underresponsive/Seeks Sensation 6   (21,4) 7 (25,0) 15 (53,6)

Auditory Filtering 3   (10,7) 1  (3,6) 24 (85,7)

Low Energy/Weak 8   (28,6) 3 (10,7) 17 (60,7)

Visual/Auditory Sensitivity 14 (50,0) 5 (17,9) 9 (32,1)

Total 5 (17,9) 1 (3,6) 22 (78,6)

Mínimo a Ausente Leve a Moderado Severo

n (%) n (%) n (%)
Total 4 (14,3) 6 (21,4) 18 (64,3)

Short Sensory Profile    (n = 28)

Childhood Autism Rating Scale 2-ST (n = 28)

 

   

No que diz respeito ao CARS2-ST, das 28 crianças participantes da 

pesquisa, 18 (64,3%) apresentaram sintomas severos de autismo, 6 (21,4%) 

sintomas leves a moderados e 4 (14,3%) sintomas mínimos a ausentes conforme a 

figura 2. Assim como na pesquisa de Kern e colaboradores (2007), optou-se por 

incluir as 4 crianças que pontuaram abaixo do ponto de corte do autismo (30 

pontos), uma vez que de acordo com seus terapeutas, elas ainda possuem traços 

autísticos.  
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Figura 1. Classificação dos participantes no CARS2-ST (n = 28) 
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Com relação ao SSP, das 28 crianças da pesquisa, 22 (78,6%) 

apresentaram diferença definitiva de processamento sensorial, 1 (3,6%) diferença 

provável e 5 (17,9%) obtiveram desempenho típico como indicado na figura 3.  
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Figura 2. Classificação dos participantes no SSP (n = 28) 

 

A figura 4 ilustra o desempenho dos participantes nas sete categorias de 

avaliação do SSP.  Pode-se observar que das 28 crianças, 24 (85,7%) pontuaram 

diferença definitiva para a categoria Auditory Filtering, 17 (60,7%) pontuaram 

diferença definitiva na categoria Low Energy/Weak e 15 (53,6%) apresentaram 

diferença definitiva na categoria Underresponsive/Seeks Sensation. Dezessete 

crianças (60,7%) pontuaram desempenho típico na categoria Movement 

Sensitivity. 
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Figura 3. Desempenho dos participantes nas categorias do SSP (n = 28). TS = Tactile 
Sensitivity; TSS = Taste/Smell Sensitivity; MS = Movement Sensitivity; USS = 
Underresponsive/Seeks Sensation; AF = Auditory Filtering; LEW = Low Energy/Weak; 
VAS = Visual/Auditory Sensitivity 

 

Em seguida foi conduzida uma análise do desempenho sensorial das 

crianças segundo os grupos de severidade do CARS2-ST (autismo severo, leve a 

moderado e mínimo a ausente). Das 18 crianças que apresentaram sintomas 

severos de autismo, 17 (94,4%) apresentaram diferença definitiva de 

processamento sensorial no SSP. Apenas uma criança (5,6%) desse grupo severo 

obteve desempenho sensorial típico e nenhuma apresentou diferença provável, 

como ilustrado na figura 5. 
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Figura 4. Desempenho do grupo autismo severo (n = 18) no SSP. 
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 O desempenho por categoria dessas crianças do grupo de autismo severo 

(n = 18) no SSP é ilustrado na figura 6. Pode-se observar que as categorias mais 

afetadas (diferença definitiva) nesse grupo foram Auditory Filtering com 17 

crianças (94,4%), Underresponsive/Seeks Sensation com 14 crianças (77,8%) e 

Low Energy/Weak com 13 crianças (72,2%).  
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Figura 5. Desempenho por categoria do grupo autismo severo no SSP (n = 18). TS = 
Tactile Sensitivity; TSS = Taste/Smell Sensitivity; MS = Movement Sensitivity; USS = 
Underresponsive/Seeks Sensation; AF = Auditory Filtering; LEW = Low Energy/Weak; 
VAS = Visual/Auditory Sensitivity 
 
 

 

Como pode ser observado no gráfico a seguir (figura 7), no grupo dos 

autistas com sintomas leves a moderados (n=6), 3 crianças (50,0%) pontuaram 

diferença definitiva no SSP, 1 (16,7%) diferença provável e 2 (33,3%) 

desempenho típico.  
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Figura 6. Desempenho do grupo autismo leve a moderado no SSP (n = 6).  
 

O desempenho por categoria dessas crianças do grupo de autismo leve a 

moderado (n = 6) no SSP é ilustrado na figura 8. A categoria que apresentou mais 

prejuízo nesse grupo foi Taste/Smell Sensitivity, com 4 crianças (66,7%). Duas 

categorias se destacaram pelo desempenho típico, Movement Sensitivity com 5 

crianças (83,3%) e Visual/Auditory Sensitivity também com 5 crianças (83,3%). 

 

3

4

1 1

3

2

11

3

1 1

2 2

5

2 2

3

5

0

20

40

60

80

100

TS TSS MS USS AF LEW VAS

%
 d

os
 P

ar
tic

ip
an

te
s

Desempenho Grupo Autismo Leve a Moderado 
nas Categorias do SSP

Diferença Definitiva

Diferença Provável

Desempenho Típico

 

Figura 7. Desempenho por categoria do grupo autismo leve a moderado (n = 6). TS = 
Tactile Sensitivity; TSS = Taste/Smell Sensitivity; MS = Movement Sensitivity; USS = 
Underresponsive/Seeks Sensation; AF = Auditory Filtering; LEW = Low Energy/Weak; 
VAS = Visual/Auditory Sensitivity 
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Já no grupo de autismo mínimo a ausente (n = 4), 2 crianças (50%) 

pontuaram diferença definitiva, 2 (50%) desempenho típico e nenhuma diferença 

provável como pode ser visto no gráfico abaixo (figura 9). 

 

2 2

0

20

40

60

80

100

Diferença Definitiva Diferença Provável Desempenho Típico

%
 p

ar
tic

ip
an

te
s

Distribuição Grupo Autismo Mínimo a Ausente 
no SSP

 
Figura 8. Desempenho do grupo autismo mínimo a ausente no SSP (n = 4).  

 

 

O desempenho por categoria dessas crianças do grupo de autismo mínimo 

a ausente (n = 4) no SSP é ilustrado na figura 10. Nesse grupo 100% das crianças 

pontuaram diferença definitiva em Auditory Filtering, 3 crianças (75%) 

pontuaram desempenho típico em Tactile Sensitivity, Movement Sensitivity e 

Visual/Auditory Sensitivity. 
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Figura 9. Desempenho por categoria do grupo autismo mínimo a ausente (n = 4). TS = 
Tactile Sensitivity; TSS = Taste/Smell Sensitivity; MS = Movement Sensitivity; USS = 
Underresponsive/Seeks Sensation; AF = Auditory Filtering; LEW = Low Energy/Weak; 
VAS = Visual/Auditory Sensitivity 
 

 

 A Tabela 4 sintetiza todos os dados, sendo possível visualizar o 

desempenho dos participantes no SSP, porém de acordo com seu grupo de 

severidade no CARS2-ST. 
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Para complementar as análises descritivas, foram conduzidas algumas 

análises estatísticas específicas para verificar possíveis correlações entre os 

problemas sensoriais e o grau de severidade no autismo. Foi criada uma matriz 

correlacional entre as categorias sensoriais do SSP e a pontuação final do CARS2-

ST, nos moldes de Kern e colaboradores (2007).  

O coeficiente de correlação de Pearson simbolizado pela letra ‘r’ dá a 

interrelação linear entre duas variáveis. A proposta teórica é que duas variáveis 

possuam uma vinculação linear simples quando colocadas em um plano 

cartesiano. Essa análise permite que se conheça as interrelações entre diversas 

variáveis par a par. Valores para r < 0,30 são consideradas correlações baixas – as 

relações não são lineares e provavelmente uma variável não se relaciona com a 

outra. Valores para r ≥ 0,30 e r < 0,70 são correlações moderadas e r ≥ 0,70 são 

correlações altas. Em ambos os casos há uma interrelação linear entre as variáveis, 

mas essas relações não necessariamente são causa-efeito. Isso apenas garante que 

há uma vinculação direta, ou indireta, através de uma terceira variável que 

influencia ambas mutuamente. A polaridade da correlação também influencia na 

forma das interrelações. Correlações positivas significam que enquanto uma 

variável cresce a outra também o faz, e negativas que há uma relação inversa entre 

as variáveis. 

É importante se conhecer as relações entre duas variáveis, e nessa parte do 

trabalho a proposta foi investigar se há alguma variável relacionada às questões 

sensoriais da criança autista que possa ser associada com seu grau de severidade. 

Para tanto, foi utilizada uma análise de regressão linear múltipla. A regressão é 

uma técnica de previsão de uma variável a partir das outras através de uma 

equação de primeiro grau nos moldes de “ y = β1x + β0 ”, onde ‘y’ é a variável que 

se quer prever, ‘β1’ é a constante de ‘x’, ‘x’ é a uma variável que se usa para 

prever ‘y’, e ‘β0’ é a constante geral, o local onde a equação intersecta o eixo das 

ordenadas. Especificamente no caso desse estudo foi utilizado o método stepwise 

que inclui uma variável por vez, criando diversas combinações a fim de gerar a 

equação final. Nesse caso, a inferência conduz uma análise de variâncias – 

ANOVA – a fim de determinar se a presença de uma variável produz diferença 

significativa no resultado final da equação. Para que uma variável seja aceita na 

equação, o valor da significância tem de ser de p < 0,05. Para efeitos da análise de 

regressão múltipla linear, foi utilizada como variável que determina a severidade 
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do autismo, o escore total do CARS2-ST. As variáveis preditivas são as categorias 

e a pontuação total do SSP.  

As interrelações entre pares de variáveis são evidenciadas a partir da 

matriz de correlações na tabela 5. Ressaltou-se em negrito todas as correlações 

significativas – p < 0,05. Lembrando que correlações de r < 0,30 são baixas, r ≥ 

0,30 e r < 0,70 são moderadas e r ≥ 0,70 são altas.  

 
Tabela 5. Matriz correlacional das categorias e pontuação final do SSP e da pontuação 
final do CARS2-ST nos moldes de Kern e colaboradores (2007). 

TS TSS MS USS AF LEW VAS SSP TOTAL
CARS2-ST TOTAL -0,215 -0,211 -0,237 -0,741** -0,343* -0,373* -0,461* -0,594**
TS 0,559** 0,512** 0,113 0,411* -0,018 0,454* 0,695**
TSS 0,189 -0,089 0,346 -0,039 0,272 0,518**
MS 0,131 0,483** 0,315 0,301 0,625**
USS 0,342 0,425* 0,343 0,522**
AF 0,406* 0,629** 0,799**
LEW 0,371* 0,597**
VAS 0,782**
* p < 0,05 ** p < 0,01

Correlações (r ) de 
Pearson

Variável - Short Sensory Profile

 
Nota: Em negrito todas as correlações estatisticamente significativas. As correlações não 

significativas sugerem que esses valores podem não ser reais e as relações lineares podem ser 

menores que as representadas pelos valores. 

 

O valor total da CARS foi usado nesse estudo como referência para 

severidade do autismo nas crianças da amostra. Quanto maior o valor do CARS2-

ST, mais severo os comprometimentos relacionados à sintomatologia do autismo. 

Como os valores do SSP são ordenados positivamente, quanto mais altos, menor o 

prejuízo sensorial da criança; a correlação entre CARS e SSP é esperada ser 

negativa, pois sua interrelação linear provavelmente é inversamente proporcional. 

Nos resultados da matriz correlacional, apenas uma variável se 

correlacionou altamente com o CARS2-ST: Underresponsive/Seeks Sensation. No 

entanto, Auditory Filtering, Low Energy/Weak, Visual/Auditory Sensitivity e o 

valor total do SSP também apresentaram correlações moderadamente 

significativas. O envolvimento de Underresponsive/Seeks Sensation parece ser 

então, determinante na severidade do autismo, enquanto as demais não parecem 

ter tanta vinculação com o CARS2-ST. 

Para conhecer, no entanto, a capacidade de cada uma das variáveis 
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sensoriais em prever a severidade do autismo, a regressão linear múltipla foi 

usada e seus resultados estão expostos na tabela 7. Os valores de beta (β) revelam 

o tamanho da capacidade da variável independente (SSP) em prever a variável 

dependente (CARS2-ST). Quanto mais longe de 0.0, melhor. Os valores da 

análise de variância comparando o modelo com o resultado do CARS2-ST 

precisam ser significativos, portanto p < 0,05. Os valores de p (p-value) também 

estão representados na tabela 6. 

 
Tabela 6. Valores de Beta e o valor de p da ANOVA na regressão linear múltipla pelo 
método stepwise das variáveis sensoriais – SSP, tentando prever a severidade do 
autismo representada pela pontuaçao total no CARS2-ST. 
 

Variável Preditiva Beta p - value
SSP

Tactile Sensitivity -0,15 0,33
Taste/Smell Sensitivity -0,28 0,06
Movement Sensitivity -0,16 0,26
Underresponsive/Seeks Sensation * -0,69 < 0,01
Auditory Filtering -0,15 0,33
Low Energy/Weak -0,12 0,46
Visual/Auditory Sensitivity -0,24 0,11
Total -0,33 0,05

* Análise de regressão múltipla linear significativa no método 
stepwise  para valor de p < 0.05.  

 

De acordo com os resultados da regressão múltipla, apenas a variável 

Underresponsive/Seeks Sensation é capaz de prever em alguma medida a 

severidade do autismo. As demais variáveis não apresentaram valores 

significativos no método stepwise, logo, não contribuem para prever o valor do 

CARS2-ST. O modelo usando apenas Underresponsive/Seeks Sensation 

apresentou ajuste de R² = 0,45. Ao adicionar as outras variáveis, o ajuste não 

melhorou. Mesmo com variáveis que apresentam valores limítrofes como 

Taste/Smell Sensitivity e o total do SSP, o melhor modelo foi aquele que usou 

apenas o Underresponsive/Seeks Sensation para prever o CARS2-ST.  

É interessante lembrar que as técnicas de regressão são, por definição, 

técnicas que buscam a relação linear entre a variável a ser prevista – variável 

dependente – e um grupo de variáveis preditivas – variáveis independentes. Nesse 

caso, os resultados podem se assemelhar à matriz de correlação, ao passo que esta 
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última é um bom indicador dos possíveis resultados da regressão. Valores de 

correlação moderados acima de 0,50 até altos – o caso de Underresponsive/Seeks 

Sensation e do total do SSP, podem sugerir que esses são fortes preditores. Isso 

praticamente se confirma na análise de regressão. Apesar de o total do SSP não ter 

apresentado valor significativo, há uma tendência geral de que um 

comprometimento sensorial global pode prever sim a severidade do autismo. 

Porém esse comprometimento tem de ser alavancado pela presença maciça de 

Underresponsive/Seeks Sensation.     

 

4.4. Discussão 
 

Pode-se dizer que de modo geral os resultados estão de acordo com as 

expectativas iniciais. O resultado geral do SSP mostrou que 82,1% (23) das 

crianças autistas participantes, apresentou algum grau de problema sensorial 

(diferença provável somada à diferença definitiva). Esses dados são consistentes 

com outros estudos utilizando o SSP que encontraram algum grau de problema 

sensorial (diferença provável somada à diferença definitiva) em 95% ( Tomcheck 

& Dunn, 2007), 82% (Baker, Lane, Angley & Young, 2008) e 87% (Lane, Young, 

Baker& Angley, 2010) das crianças autistas testadas. Além disso, a prevalência 

encontrada na literatura vai de 69% a 95% de problemas sensoriais em crianças 

autistas (Baranek, David, Poe, Stone, & Watson, 2005, Harison & Hare, 2004, 

Tomcheck & Dunn, 2007).  Pode-se dizer que o desempenho das crianças da 

pesquisa no SSP foi caracterizado pelos extremos (desempenho típico e diferença 

definitiva), com somente 1 criança (grupo autismo leve a moderado) pontuando 

diferença provável.  

Considerando-se todas as 28 crianças autistas da pesquisa, as categorias 

mais afetadas foram Auditory Filtering com 85,7% (24), Low Energy/Weak com 

60,7% (17) e Underresponsive/Seeks Sensation com 53,6% (15). Esses dados 

também são consistentes com outros estudos utilizando o SSP em crianças autistas 

que tiveram as categorias Auditory Filtering e Underresponsive/Seeks Sensation 

como as mais afetadas. Para Auditory Filtering esses estudos encontraram 

diferença definitiva em 92,6%  (Lane, Young, Baker& Angley, 2010), 77,6% 

(Tomcheck & Dunn, 2007) e 68% (Baker, Lane, Angley & Young, 2008) das 
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crianças autistas avaliadas; e para Underresponsive/Seeks Sensation encontraram 

diferença definitiva em 85,2%  (Lane, Young, Baker& Angley, 2010), 86,1% 

(Tomcheck & Dunn, 2007) e 68% (Baker, Lane, Angley & Young, 2008) das 

crianças autistas. Nenhum dos estudos mencionados encontrou a categoria Low 

Energy/Weak como mais afetada e um estudo (Tomcheck & Dunn, 2007) 

encontrou as categorias Tactile Sensitivity e Taste/Smell Sensitivity também como 

mais afetadas (60,9% e 54,1%, respectivamente).  

 No que diz respeito aos grupos de severidade, o desempenho sensorial das 

crianças do grupo autismo severo, talvez seja um dos dados encontrados mais 

relevantes da pesquisa. Das 18 crianças desse grupo, 17 (94,4%) apresentaram 

diferença definitiva de processamento sensorial. Esse dado permite supor que 

talvez problemas sensoriais tenham um papel fundamental na configuração dos 

quadros graves do autismo. Esses dados além de serem importantes sob o ponto 

de vista investigativo, são fundamentais sob o aspecto clínico e não devem ser 

descartados ao se planejar uma intervenção.  

O padrão de desempenho por grupo do CARS2-ST no SSP, apresentou um 

dado curioso.  Foi observado que cada grupo se destacou (mais de 50%) em uma 

categoria do SSP. No grupo de autismo severo, os itens Underresponsive/Seeks 

Sensation, Auditory Filtering e Low Energy/Weak se destacaram como diferença 

definitiva. No grupo de autismo leve a moderado, o item Taste/Smell Sensitivity se 

destacou como diferença definitiva e os itens Movement Sensitivity e 

Visual/Auditory Sensitivity como desempenho típico. No grupo de autismo 

mínimo a ausente, a categoria Auditory Filtering se destacou como diferença 

definitiva e os itens Tactile Sensitivity, Movement Sensitivity e Visual/Auditory 

Sensitivity se destacaram como desempenho típico. Seria interessante ter um 

número maior e equivalente de crianças em cada grupo para observar se esse 

padrão de destaque se manteria.  De qualquer modo esses dados sugerem 

diferentes perfis de processamento sensorial de acordo com o grau de severidade. 

O resultado das correlações dessa pesquisa se mostraram, de certo modo, 

consistentes com a pesquisa de Kern e colaboradores (2007), cujo resultado 

sugeriu que em crianças autistas de 3 a 12 anos, a disfunção sensorial pode estar 

associada ao grau de severidade do transtorno. Na pesquisa em questão, que 

avaliou crianças na mesma faixa etária (3 a 10 anos), o resultado sugeriu que essa 

correlação também existe, porém somente quando se trata do item 
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Underresponsive/Seeks Sensation.  Uma amostra maior poderia fazer com que 

variáveis que se apresentaram limítrofes como Auditory Filtering, Low 

Energy/Weak, Visual/Auditory Sensitivity e o total do SSP, confirmassem ou 

refutassem a tendência de prever também a severidade do autismo. 

Muito poderia ser conjecturado com base no desempenho individual de 

cada criança, mas esta não é a proposta do trabalho, inclusive porque para um 

perfil sensorial mais completo seria indicado aplicar o Sensory Profile (Dunn, 

1999).  

 

4.5. Limitações e orientações futuras 
 

A ausência de pesquisas dessa natureza com amostras brasileiras, o 

desconhecimento de profissionais e envolvidos em relação aos prejuízos 

sensoriais no autismo e, portanto, o caráter de urgência do assunto motivou a 

realização dessa pesquisa sem o devido rigor metodológico. A falta de 

instrumentos da área, traduzidos, adaptados e validados no Brasil, levaram à 

utilização do CARS2-ST e do SSP em suas versões originais, em inglês. Por este 

motivo, embora os dados obtidos tenham sido consistentes com a literatura 

internacional, eles devem ser interpretados com cautela. Devem ser tomados, 

acima de tudo como ponto de partida de investigações nesse campo e como alerta 

para a presença desse tipo de prejuízo no autismo.  

O número de sujeitos limitado da pesquisa também é um reflexo da 

dificuldade de se fazer pesquisa com instrumentos em outra língua que não a 

portuguesa. Foi preciso contar com a ajuda de profissionais da área do autismo, 

fluentes em inglês e com conhecimentos básicos em processamento sensorial, ou 

seja, um número muito reduzido de profissionais. Estudos com uma versão 

brasileira do SSP, por exemplo, poderia alcançar uma população nacional muito 

maior, visto que assim como é feito em muitas pesquisas internacionais, os 

questionários poderiam ser enviados pelo correio diretamente para as famílias 

preencherem. O CARS2-ST versão brasileira também permitiria o 

desenvolvimento de diversas pesquisas, inclusive investigando as relações de 

problemas sensoriais com o grau de severidade do transtorno, com uma amostra 

muito mais significativa de pelo menos 200 crianças. Um novo estudo como este, 
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porém com os devidos cuidados metodológicos (instrumentos validados, amostra 

maior), poderia verificar as relações e correlações esperadas e encontradas nessa 

pesquisa. 

Portanto, recomenda-se a validação desses instrumentos para que 

pesquisas com o devido rigor metodológico sejam desenvolvidas, permitindo que 

se conheça melhor o perfil sensorial dos autistas no Brasil, favorecendo as 

estratégias de intervenção, além de inserir o país no campo de pesquisas 

internacionais do assunto.  

A não confirmação do diagnóstico pela pesquisadora ou por outro 

profissional contratado também pode ser alvo de críticas, e no caso de pesquisas 

futuras sugere-se a confirmação do mesmo, seja pelo próprio pesquisador ou por 

profissionais regionais capacitados. Essa questão traz à tona a necessidade de se 

capacitar profissionais de saúde no Brasil a respeito do autismo.  

A pesquisa poderia ter ganhado mais sob o aspecto qualitativo se tivesse 

proporcionado mais troca com os terapeutas através de formulários sobre suas 

impressões ao responder aos questionários, sobre a utilidade das informações para 

sua prática clínica, considerações etc. Entretanto, por conta do grande esforço já 

exigido dos terapeutas para responder aos questionários, optou-se por não 

acrescentar nenhum outro tipo de formalidade. 

Mesmo a pesquisa não tendo tido nenhuma relação direta com o 

atendimento das crianças, foi sugerido aos terapeutas das crianças que 

apresentaram diferença sensorial definitiva que respondam o Sensory Profile, 

versão completa, para obter um perfil sensorial da criança mais detalhado, o que 

pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias de intervenção e de acomodação 

sensorial no dia a dia da criança. Talvez uma pesquisa qualitativa, estudando esses 

casos individualmente poderia trazer luz no que diz respeito à relação dos 

problemas sensoriais apresentados no dia a dia por essas crianças e seus 

comportamentos que juntos justificam o diagnóstico. 

Uma crítica a esse tipo de estudo é a utilização de questionários. É preciso 

que se desenvolvam pesquisas capazes de avaliar juntamente com os 

questionários, as manifestações fisiológicas dos prejuízos sensoriais. Pesquisas 

envolvendo um grupo controle típico e outros grupos além do autismo também 

são necessárias para investigar a especificidade desses prejuízos no autismo. 

Estudos com outras idades cronológicas também são indicados para investigar o 
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perfil sensorial ao longo do desenvolvimento. Também são necessárias pesquisas 

investigando mais a fundo os padrões sensoriais encontrados no autismo e suas 

relações com os comportamentos observados no transtorno (tríade de prejuízos). 

Incluir categorias sensoriais em estudos de identificação precoce com população 

de risco pode ajudar a desvendar o papel desse tipo de prejuízo na configuração 

do transtorno.   
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 Considerações finais/conclusão 
 

Setenta anos após as primeiras descrições de autismo (Kanner, 1943), os 

prejuízos sensoriais parecem finalmente ganhar um espaço no cenário do 

transtorno. Embora as evidências sobre como esses problemas se apresentam e 

qual o real papel dos mesmos para a configuração do autismo ainda sejam 

inconclusivas, parece haver ao menos um consenso de que eles realmente existem. 

A inclusão de critérios sensoriais no próximo DSM-5 parece formalizar a 

necessidade de se considerar esses aspectos quando se trata do autismo. 

Entretanto, é preciso que cada vez mais estudos sejam conduzidos a fim de 

esclarecer melhor a especificidade desses problemas no autismo, seus mecanismos 

de ação, sua prevalência e sua relação com sintomas oficiais do transtorno 

(prejuízos de interação e comunicação social com padrões restritos e repetitivos de 

comportamentos, interesses e atividades). 

Tendo isso em mente, o objetivo do trabalho foi investigar os prejuízos 

sensoriais em uma amostra de crianças autistas brasileiras e explorar a relação 

desses padrões sensoriais com o grau de severidade do transtorno.  

Para se evidenciar o peso dos prejuízos sensoriais no autismo, se fez 

necessário primeiramente destacar o papel fundamental do processamento 

sensorial no desenvolvimento. Nesse contexto, o segundo capítulo descreveu o 

que se entende por processamento sensorial, e o que pode acontecer quando há 

algum prejuízo nesse processo. Problemas sensoriais parecem prejudicar as 

interações sensoriais, o que, por sua vez pode comprometer o desenvolvimento. 

Como foi colocado, toda interação social é, antes de qualquer coisa, uma fonte de 

estimulação sensorial. Logo, para que uma pessoa tenha um bom desempenho 

geral no dia a dia, é preciso que seus sentidos trabalhem bem e que haja um 

processamento adequado da informação sensorial. Quando isso não acontece as 

habilidades de atenção, engajamento e comunicação podem ficar comprometidas. 

O capítulo também apresentou o chamado Transtorno de Processamento Sensorial 

(TPS) que tem servido de base para o entendimento dos padrões de prejuízos 

sensoriais encontrados no autismo. 
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Como apresentado no capítulo 3, problemas sensoriais são descritos na 

literatura desde as primeiras descrições do autismo, entretanto, somente 

recentemente têm sido mais investigados. Além das teorias que buscam explicar o 

autismo a partir de uma perspectiva sensorial, são muitos os relatos 

autobiográficos que têm contribuído para a investigação de prejuízos dessa 

natureza no transtorno. Esses relatos servem não só para nortear as pesquisas 

científicas, como também para sugerir que talvez muitos dos comportamentos 

apresentados pelos autistas sejam produtos de um processamento sensorial 

disfuncional. Pesquisas científicas apontam cada vez mais o papel fundamental 

dos problemas sensoriais no autismo e a incidência encontrada desses prejuízos 

chega a ser de 95%.  

Os resultados encontrados no presente estudo estão de acordo com as 

expectativas iniciais e com as principais pesquisas da área, salvo suas limitações. 

Foi encontrada uma incidência de problemas sensoriais em 82,1% das crianças 

autistas avaliadas na pesquisa (diferença definitiva mais diferença aprovável). 

Quando divididas por grupos de severidade, a incidência de crianças com autismo 

severo que apresentaram diferença definitiva sensorial chega a 94,4%, sugerindo 

um papel central desses problemas em crianças com autismo severo. Os 

problemas sensoriais mais frequentes nessa amostra estão relacionados às 

categorias de Auditory Filtering, Low Energy/Weak e Underresponsive/Seeks 

Sensation do Short Sensory Profile, sendo esta última a única categoria que 

apresentou correlação com o grau de severidade do autismo. Por conta das 

limitações do estudo, os resultados requerem interpretação cautelosa. A utilização 

de instrumentos validados em combinação com uma amostra maior permitiria 

conclusões mais definitivas. 

O trabalho procurou, acima de tudo, alertar pesquisadores, profissionais e 

familiares para a presença e o peso dos prejuízos sensoriais no autismo. A 

identificação desses problemas pode contribuir não só para a identificação precoce 

do risco de autismo, como também para a elaboração de estratégias de intervenção 

e acomodação sensorial no dia a dia dos autistas. 

De modo geral existe um consenso sobre a importância em se identificar 

os precursores dos prejuízos do autismo, como evidencia Lampreia (2009) a 

respeito dos precursores da linguagem.  Segundo a autora, a partir de 2005 

estudos longitudinais prospectivos têm procurado sinais de risco de autismo a 
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partir dos 6 meses de idade em bebês com risco (irmãos de autistas). Entretanto, 

os estudos longitudinais baseiam-se, principalmente, nas interações triádicas mãe-

bebê-objeto, levando em consideração categorias quantitativas discretas de 

atenção compartilhada - olhar para o experimentador, alternância de olhar, apontar 

e seguir o apontar - que se desenvolvem entre os 9 e 15 meses de idade. Essas 

categorias são consideradas precursores da linguagem e marcadores do autismo. 

Lampreia (2009) atenta para a importância de se considerar os precursores desses 

precursores da linguagem, encontrados nas interações diádicas mãe-bebê, entre o 

nascimento e os 9 meses de idade, ou seja, habilidades comunicativas diádicas 

básicas – contingência, reciprocidade, antecipação, alternância de turno - que 

permitem o diálogo.   

Talvez esse seja o momento dos esforços científicos se voltarem para a 

investigação dos processos ainda mais primários do desenvolvimento. No caso 

dos precursores dos precursores da linguagem de Lampreia (2009), talvez seja 

relevante se perguntar o que permite com que o bebê apresente as habilidades 

comunicativas diádicas básicas de alternância de turno, reciprocidade, 

contingência e antecipação. A autorregulação investigada por Silva e Schalock 

(2012), por exemplo, talvez seja um bom ponto de partida para investigação. 

Do ponto de vista clínico também é importante que se considerem 

problemas dessa natureza. Identificar o perfil sensorial de uma criança pode fazer 

com que se consiga criar um ambiente mais organizado no dia a dia, e, por 

conseguinte mais propício para o desenvolvimento e aprendizado. Muitas vezes as 

habilidades dessas crianças autistas ficam mascaradas pelos problemas sensoriais, 

o que faz com que muitas vezes elas acabem sendo subestimadas. Estratégias de 

acomodação sensorial podem dar às crianças a chance de mostrarem do que são 

capazes. É importante que cada caso seja avaliado individualmente pelo terapeuta, 

como se cada criança fosse um projeto de pesquisa que requer uma investigação 

minuciosa de suas particularidades.  

Por fim, é preciso que as investigações de problemas sensoriais no 

autismo, que até o presente momento, utilizam em sua maioria questionários 

sensoriais, sejam complementadas por pesquisas de outros níveis como, por 

exemplo, o neurológico, o fisiológico e o genético, entre outros. A verdade é que 

ainda existe uma grande lacuna entre o que se pensa a respeito dos problemas 

sensoriais no autismo e o que realmente se sabe. Entretanto, o reconhecimento 
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desses problemas têm se mostrado cada vez mais necessários para o entendimento 

do autismo, mas não suficientes para dar conta de tamanha diversidade dentro do 

espectro. 

Essa pesquisa representou um primeiro passo no que diz respeito à 

investigação sensorial do autismo no Brasil. Apesar de suas limitações, sua 

relevância não deve ser descartada. O fato de o autismo ter sido tratado sob uma 

ótica sensorial, por si só já justifica sua importância.   
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7 

Anexos 

 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Terapeutas bilíngues de crianças autistas de 3 a 10 anos de idade estão sendo 

convidados a participar de uma pesquisa sobre problemas sensoriais no autismo 

intitulada Investigação de Problemas Sensoriais em Crianças Autistas: 

Correlações com o Grau de Severidade do Transtorno, coordenada por Roberta 

Costa Caminha, sob orientação da Profa. Dra. Carolina Lampreia, do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A participação do 

terapeuta está vinculada à autorização da participação indireta de seu filho(a). A 

qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, 

sem que isso traga algum prejuízo em sua relação com o terapeuta. 

1. NATUREZA DA PESQUISA 

Embora o critério de diagnóstico oficial do autismo não faça referência a 

prejuízos sensoriais, problemas dessa natureza têm estado cada vez mais em 

evidência na literatura do assunto. Além de relatos autobiográficos que descrevem 

o transtorno como uma condição diretamente relacionada com o processamento 

sensorial, (Grandin, 1996, O’Neil, 1999, Williams, 1992), pesquisas científicas 

sugerem ainda que, embora problemas sensoriais não sejam universais ou 

específicos ao autismo, a prevalência desses problemas no transtorno é 

relativamente alta; em média 69% a 80% dos autistas apresentam esses sintomas 
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associados à tríade de prejuízos (Baranek, David, Poe, Stone, & Watson, 2005, 

Harison & Hare, 2004). 

O objetivo desta pesquisa é averiguar se e em que medida autistas 

apresentam problemas sensoriais e principalmente investigar as correlações desses 

problemas com o grau de severidade do transtorno em crianças, conforme 

sugerido por Kern e colaboradores (2007). 

Para tanto terapeutas de crianças autistas entre 3 e 10 anos responderão a 2 

questionários a respeito das mesmas: 

- SSP (Short Sensory Profile) (Dunn, 1999) – questionário de 38 itens 

desenvolvido para identificar se uma criança apresenta dificuldades específicas de 

modulação sensorial. 

- CARS2 (Childhood Autism Rating Scale Second Edition) (Schopler, Van 

Bourgondien, Wellman & Love, 2010) – escala de 15 itens utilizada para o 

diagnóstico de crianças com autismo, indicando o grau de severidade do 

transtorno. 

2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A pesquisa terá uma amostra de 30 crianças autistas entre 3 e 10 anos de 

idade. Contará com a participação dos terapeutas dessas crianças que irão 

responder aos 2 questionários relativos a seus pacientes. 

Os terapeutas que participarão da pesquisa devem saber ler perfeitamente 

em inglês uma vez que os instrumentos a serem utilizados, o Short Sensory Profile 

e o Childhood Autism Rating Scale Second Edition (CARS2) ainda não foram 

traduzidos e validados para o português. Para a criança estar apta a participar da 

pesquisa é preciso que ela tenha o diagnóstico de autismo, tenha entre 3 e 10 anos 

e esteja em atendimento com o terapeuta há pelo menos 6 meses. 

3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA 

Você e seu filho não terão nenhum envolvimento direto na pesquisa. Será 

solicitado a você que permita que o terapeuta responda aos 2 questionários 

baseado nos comportamento de seu filho (a). Caso seja necessário o terapeuta 
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poderá tirar dúvidas com você sobre seu filho (a) relativas aos questionários. 

A pesquisa nada tem a ver com o atendimento de seu (sua) filho (a), de 

modo que sua participação ou não participação na pesquisa não irá interferir em 

nada no tratamento de seu (sua) filho (a). 

4. RISCO E DESCONFORTO 

A participação neste estudo não traz complicações, riscos ou desconforto 

para os participantes. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as 

normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI No. 8.069, 

de 13/07/1990) e não oferecem nenhum risco à integridade física, psíquica e 

moral de seu (sua) filho (a). 

5. CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Os dados do questionário serão identificados com um código, e não 

com o seu nome ou do seu filho (a). É garantido o sigilo das informações obtidas 

através dos questionários. 

6. BENEFÍCIOS 

Ao participar desta pesquisa você e seu(s) filho(s) não deverão ter nenhum 

benefício direto. O mesmo compete ao terapeuta. 

7. PAGAMENTO 

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa e 

nenhum valor monetário será pago por sua participação. O mesmo se aplica ao 

terapeuta que irá preencher aos questionários. 

 

Os três exemplares do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

deverão ser assinados e mantidos um com o terapeuta, outro com a pesquisadora e 

outro com você.  

Se julgar necessário você poderá solicitar mais informações sobre a 

pesquisa entrando em contato com a pesquisadora Roberta Costa Caminha pelos 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912474/CA



117 
 

telefones (21) 8112-4588/(21) 3988-3166, ou com sua orientadora Carolina 

Lampreia no telefone (21)3527-1185. 

Declaro que fui informado (a), de forma clara e detalhada, sobre os 

objetivos da pesquisa e dos questionários que serão respondidos pelo (a) 

terapeuta, bem como sobre as diretrizes da pesquisa. 

 

 

_____________________________                    ___________________________ 

      Assinatura do Responsável                                Assinatura do Pesquisador 

 

 

      Assinatura Terapeuta 

_____________________________ 

 

 

 

_________________________, ___de______________de 20___. 
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2. Orientações para Terapeutas 
 
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA TERAPEUTAS 

 

Caro terapeuta, 

Obrigada pela participação na pesquisa intitulada Investigação de Problemas 

Sensoriais em Crianças Autistas: Correlações com o Grau de Severidade do 

Transtorno, coordenada por Roberta Costa Caminha, sob orientação da Profa. 

Dra. Carolina Lampreia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do 

Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). Para maiores detalhes sobre a natureza da pesquisa favor ler 

documento “Natureza da Pesquisa” anexado.  

Você está recebendo um envelope que contém: 

 2 questionários do CARS2 (Childhood Autism Rating Scale Second 

Edition) 

 2 questionários do Perfil Sensorial Reduzido (Short Sensory Profile) 

 2 ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’ 

 

Antes de começar a responder aos questionários favor ler os seguintes itens 

abaixo: 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
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• Terapeuta deve ser bilíngue (português/inglês); 

• A criança deve ter somente o diagnóstico de Autismo (TEA – Transtornos 

do Espectro Autista);  

• A criança deve ter entre 3 e 10 anos de idade; 

• A criança deve estar em atendimento com o terapeuta há pelo menos 6 

meses; 

• Os responsáveis devem autorizar a participação da criança na pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Notar que o 

terapeuta também deverá assinar o mesmo termo. 

IMPORTANTE: Antes de responder aos questionários verificar se os critérios 

acima foram cumpridos.  

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

- No cabeçalho preencher somente os itens destacados pelo pesquisador 

- Ao preencher o campo NOME da criança utilizar somente as iniciais 

- Preencher sozinho 

- Recorrer aos responsáveis da criança em caso de dúvida 

- Seguir as instruções específicas de cada questionário 

- Em ambos os questionários favor NÃO preencher o campo SUMMARY 

- Não existe uma ordem especifica para preenchimento, podendo começar 

por qualquer um dos dois questionários 

- Responda sobre a criança pensando em seus comportamentos no momento 

atual 

- Ao preencher o CARS2 utilizar o espaço para observações sempre que 

possível para justificar sua pontuação 
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- Ao término verificar se todas as categorias foram preenchidas em ambos 

os questionários 

- Entrar em contato com a pesquisadora quando os dois questionários 

estiverem completos para que o material seja recolhido 

 

Responder sobre quantas crianças puder. Para esclarecer dúvidas ou 

solicitar mais cópias favor entrar em contato com a pesquisadora no email: 

robertacaminha@gmail.com ou nos telefones (21) 8112-4588 ou (21) 3988-3166 

IMPORTANTE: O terapeuta poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, basta informar a pesquisadora para que o material seja recolhido e 

inutilizado. 

 

Obrigada, 

Roberta Caminha 

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica do 

Departamento de Psicologia da PUC-Rio. 
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