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Formação profissional:
● Bacharel em  Fonoaudiologia pela 

Pontifícia  Universidade  Católica de 
Minas Gerais – PUC MG.

● Experiência com pacientes com 
quadro clínico de disfagia, Parkinson, 
autismo, distúrbio do processamento 
auditivo, síndrome de Down, câncer 
de cabeça e pescoço, TDAH, atraso na 
fala, gagueira, déficit intelectual, 
dislexia, paralisia cerebral, disritmia 
crônica .

 



Sistemas e funções sensoriais
● Tátil
● Vestibular
● Proprioceptivo
● Oral
● Auditivo
● Olfativo
● Visual

 



Sistema Tátil
● Está presente nas vinte semanas gestacionais.
● Controla a reação a tudo que nos toca (servem como 

receptores de perigo).
● Otimiza a qualidade da interação.
● Importante para o bem-estar , regulação emocional e 

aprendizagem (texturas, temperaturas e formas).
● Alicerce para desenvolvimento de vínculos saudáveis.
● Ajuda no aprendizado da regulação das respostas ao meio 

que nos rodeia. 

 



 



Sistema vestibular
● Fornece segurança gravitacional (registra posição do corpo em 

relação a terra).
● Informação (movimento, parado e velocidade).
● Receptores no ouvido interno.
● Especializar os hemisférios cerebrais- desenvolvimento da fala 

e da compreensão das palavras.
●  Movimento (acuidade e controle do tempo), percepção 

(mecanismo de proteção) e mapa corporal (movimento 
espacial).

● Informações processadas junto do sistema proprioceptivo.

 



 



Sistema Proprioceptivo
● Consciência do próprio corpo.
● Informações ao cérebro (posição do corpo, contração muscular, 

movimento articular e força durante uma atividade).
● Receptores (músculos, articulações e ligamentos).
● Trabalha em conjunto com o sistema vestibular (regulando 

postura, tônus muscular e noção espacial) e com o sistema tátil 
(noção corporal, esquema corporal e coordenação do 
planejamento motor).

● Ajuda na mastigação, alimentação (consistência) e no controle de 
saliva.

 



 



Sistema oral
● Sensação de sabor.
● Quatro tipos básicos de sabores: 
● Doce
● Azedo 
● Salgado 
● Ácido
● Boca e língua

 



 



Sistema auditivo
● Tronco cerebral: Integrar informações auditiva, vestibular, visual 

e proprioceptivas – hemisférios cerebrais.
● Integrado ao sistema vestibular: processa sensações do 

movimento e do som.
● Ouvido interno.
● Compreensão da linguagem.
●  Diferenciação figura-fundo: sons do primeiro plano e planos de 

fundo (ajudam na compreensão auditiva). 
● Ajuda no desenvolvimento da linguagem.
● Integração de sons significativos – fala.

 



 



Sistema olfativo
● Relaciona-se às nossas emoções.
● Condiciona elementos de comunicação e interação.
● Fortemente relacionado ao sistema gustativo.
● Não se conecta com outros sentidos antes de chegar 

ao cérebro.
● Nariz: revestimento nasal ( neurônios sensoriais 

olfativos – sistema límbico).

 



 



Sistema visual
● Integração com outros sistemas e hemisférios cerebrais
( córtex visual – decodificação).
● Percepção visual fornece a percepção de figura-fundo, 

posição do espaço, constância da forma, relações espaciais, 
memória visual, memória visual sequencial e fechamento 
visual.

● Contexto visuoespacial: antecipar, planejar, monitorar e 
corrigir interações.

● Fornece percepções multidimensionais junto aos outros 
sistemas sensoriais.

 



 



Praxia

 



Praxia
● É a expressão da informação do córtex motor.
● Resultado da recepção de informações sensoriais 

táteis, proprioceptivas, vestibulares e visuais.
● Tarefas : Nível de atenção voluntária, capacidade de 

planificar e sequencializar, funções cognitivas gerais e 
execução de tarefas.

 



Processo de integração sensorial
● Processo inconsistente, importante que garante a 

aprendizagem ( acadêmica, competências de vida 
diária, competências sociais e empatia), organiza as 
sensações detectadas pelos nossos sentidos, dá 
significado às nossas experiências e permite-nos agir 
ou responder  às situações, para que tenham 
significado. 

 



Processo de integração sensorial
● Visão, audição, olfato e palato: Tornam- se 

gradualmente mais dominantes à medida que a 
criança vai amadurecendo.

● Tato, propriocepção e vestibular: São a fundação na 
qual o desenvolvimento e a aprendizagem são 
alicerçados.

● Resposta adaptativa: Aumento do controle postural, 
manutenção da atenção, melhor organização do SNA, 
aumento da estabilidade emocional e maior 
organização da sequência motora.

 



Processo de integração sensorial
• A integração sensorial ocorre por meio de um processo que 

envolve:
➢ Registro sensorial: Consciência da sensação.
➢ Orientação: Atenção seletiva ao estímulo.
➢ Interpretação: Significado as sensações das experiências. 

Associar uma emoção à sensação.
➢ Organização da resposta: Resposta cognitiva, afetiva e/ou 

motora. Decisão do que fazer e como fazer.
➢ Execução de uma resposta: Execução da resposta previamente 

elaborada.

 



Componentes da Integração 
Sensorial (IS) 
● Registro sensorial.
● Alerta.
● Modulação sensorial.
● Discriminação sensorial.
● Competências motoras.
● Práxis.
● Organização do comportamento.

 



Desenvolvimento das 
competências da IS

● Começa no período gestacional.
● Sensações: Informações do meio com significado para 

criança. Ajuda na organização das informações. 
● Indivíduos com dificuldade em processar a 

informação tem dificuldade em produzir ações 
apropriadas, interferindo na aprendizagem e no 
comportamento.

 



•Toque (Pressão)

•Propriocepção

•Vestibular

•Sabor

•Olfato

•Audição

•Visão

 



Desenvolvimento das 
competências da IS
● Fazer atividade mais curta, respeitar o limite da criança 

ajuda no funcionamento adequado dos sistemas 
sensoriais (Processo de aprendizagem é facilitado). 

● Repetir as ações e praticar imitação: capacidades 
influenciadas pelo processamento das sensações.

 



Disfunção sensorial
● É a dificuldade em usar a informação recebida pelos sentidos 

para conseguir funcionar eficientemente nas atividades do 
dia a dia. 

● É a dificuldade do SNC em processar a informação sensorial.
● Desencadeia inúmeros problemas: falta de coordenação 

motora, dificuldade de regulação do sono, alimentação, 
atenção, aprendizagem e funcionamento emocional e social.

 



 



Processo de comunicação e aprendizado

•Integração sensorial

•Linguagem

•Fala

•Comunicação

 



● Crianças com TEA:  Grande déficits na habilidade de imitar 
(não tem representação mental bem desenvolvida).

● Imitação permite experimentar contextos, intenções e ações 
sociais.

●  Incapacidade de imitar interferirá no desenvolvimento da 
atenção compartilhada, na reciprocidade social, na troca de 
turnos e nas habilidades sócio comunicativas. 

● Nas intervenções usar jogos sensórios motores (jogos de 
encaixe, funcionais, simbólico e sócio dramáticos)

 



•Sensibilidade sensorial

•Comportamento de sobrevivência

•Processamento sensorial

•Discriminação

•Atenção ao conteúdo

•Motivação sensório motora

•Exploração 

•Interação

•Comunicação e cognição

 



Estratégias de intervenção
● Alterações vestibulares:
➢ Oferecer estabilidade postural.
➢ Mordedor.
➢ Observar tipo de cadeira utilizada.
• Alterações táteis:
➢ Exercícios de texturas.
➢ Temperaturas extra e intraoral.
➢ Alternar temperatura.
➢ Diferentes consistências e sabores.

 



Estratégias de intervenção
● Alterações proprioceptivas:
➢ Sopro, mastigação, mordida, sucção e resistência.
➢ Imitação de movimento orais de língua, lábios e mandíbula.
➢ Ordem de execução: Habilidade da criança.
➢ Propriocepção mais tátil.

 



Estratégias de intervenção
● Alterações comunicativas:
➢ Estimular a linguagem expressiva e compreensiva 

(receptiva).
➢ Estimular a pragmática.
➢  Usufruir em excesso das brincadeiras para trabalhar 

intenção social, sequências, habilidades, desenvolver causa 
e efeito, solução de problemas e trocas de turnos.
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