
 

Dia Mundial da Criança 
 
 

Terapia Ocupacional em 

Integração Sensorial 

Sinais de alerta de disfunção sensorial na idade 
escolar (mais de 7 anos) 

 

Sinais de alerta de disfunção sensorial na ado-
lescência 

 

 

Fases relevantes do desen-
volvimento  Disfunção de Integração Sen-

sorial  
• Aumento do pensa-

mento abstracto; 
• Aquisições académi-

cas; 
• Uso mais sofisticado 

de instrumentos; 
• Competência em apti-

d õ e s  c o m p l e x a s 
dependentes de fases 
anteriores; 

• Jogos com regras e 
competição. 

• Têm frequentemente 
problemas académicos 
relacionados com aten-
ção e com a frustração; 

• Problemas comporta-
mentais; 

• Pobre ou compulsiva-
mente organizados; 

• Desastrado, com pobre 
sequenciação de tare-
fas; 

• Baixa auto estima; 
• Dificuldade em manter 

as mesmas actividades 
que os colegas. 

Fases relevantes do desen-
volvimento  Disfunção de Integração 

Sensorial  
• Preocupado com o 

seu aspecto físico; 
• Desportos de equipa; 
•  Definição da identida-

de individual; 
• Aumento da indepen-

dência. 

• Problemas de organi-
zação (gestão de tem-
po);  

• Dificuldade em termi-
nar o trabalho de casa;  

• Imaturidade nas apti-
dões físicas e nos 
relacionamentos 
sociais;  

• Perde ou esquece-se 
de coisas; Pode estar 
socialmente isolado;  

Terapia Ocupacional 

Terapia Ocupacional na URAP: 
 

Tel: 225898566 
 

Correio electrónico: t.o.bonfim@gmail.com 



O que é a Integração Sensorial? 

Todos nós, desde que nascemos, temos um 

impulso inato para agir sobre o meio. É através 

desta interação com o meio ambiente que nos 

vamos tornando competentes para responder aos 

desafios do dia a dia.  

É através da Integração Sensorial que o 

mundo ganha sentido, quando recebemos, regista-

mos, organizamos e interpretamos toda a informa-

ção que chega ao nosso cérebro através dos nos-

sos sentidos. 

 

 

 

 

 

Terapia Ocupacional e a Integração Senso-
rial 

• Facilitar o desenvolvimento das capacidades 
do sistema nervoso para que o mesmo pro-
cesse os estímulos sensoriais normalmente.  

• Recorrer a técnicas de avaliação e de inter-
venção dirigidas à criança ou à modificação/ 
alteração do ambiente, tendo em vista facilitar 
o desempenho e envolvimento da criança no 
seu dia a dia 

 

Sabia que temos  …  

• Sistema  Vestibular; ( É o sistema Vestibular que 

nos diz se estamos a mover-nos ou se estamos 

parados em relação aos objetos.) 

• Sistema Propriocetivo;  (O sistema propriocetivo 

refere-se à informação sensorial que nos informa 

sobre a posição do corpo.) 

• Sistema Tátil; ( O sistema Táctil ajuda-nos a perce-

ber e a discriminar os vários objetos.) 

• Sistema Visual; ( O sistema visual permite-nos ver o 

Mundo ao nosso redor.) 

• Sistema Auditivo. ( Este sistema é responsável por 

tudo aquilo que ouvimos.) 

  Como detetar a necessidade de uma inter-
venção em Terapia Ocupacional  

 

Sinais de alerta de disfunção sensorial 
na primeira infância  

Fases relevantes do desenvol-
vimento  Disfunção de Integração Sen-

sorial  
• Regulação do estado de 

alerta e atenção; 
• Relações de ligação 

baseadas na auto regu-
lação; 

• Estádio primário senso-
riomotor de aprendiza-
gem; 

• Aprendizagem através 
de input sensorial; 

• Comportamento reflexo 
adaptado á acção com 
significado; 

• Brincar exploratório. 

•  Pobre ciclos de sono, 
•  Intolerância a ser abra-

çado ou acariciado; 
• Pouca tolerância à 

mudança de posições 
(normalmente não gosta 
de estar de barriga para 
baixo); 

• Frequentemente com ar 
“espantado”; 

• Desenvolvimento lento 
(mas normalmente no 
limite do desenvolvimen-
to normal) 

Fases relevantes do desenvol-
vimento  Disfunção de Integração 

Sensorial  
• Auto regulação automáti-

ca; 
• Integração dos dois 

lados do corpo; 
• Cruzamento da linha 

média do corpo; 
• Desenvolvimento das 

reacções de equilíbrio; 
• Desenvolvimento do 

esquema corporal; 
• Desenvolvimento do 

planeamento motor glo-
bal. 

• Baixo nível de aten-
ção; 

• Desastrado; 
• Pobre articulação 

das palavras; 
• Hiper ou hipo reac-

ção a pequenas 
“feridas”; 

• Sem consciência do 
perigo ou o evita; 

• Evita os colegas ou 
tem tendência para 
brincar só com crian-
ças mais velhas ou 
mais novas. 

Fases relevantes do 
desenvolvimento  Disfunção de Integração Sen-

sorial  

• Melhora as aptidões 
de discriminação 
sensorial; 

• Melhora as aptidões 
do planeamento 
motor fino; 

•  Estabelece a domi-
n â n c i a 
(lateralização); 

• Flexibilidade social 
(brincar com os 
colegas). 

• Problemas de motricidade 
fina; 

• Hiperatividade; 

 
• Não gosta ou evita textu-

ras de alguns alimentos, 
algumas atividades; 

 
• Dificuldades nas ativida-

des de motricidade global, 
com quedas frequentes. 

Sinais de alerta da disfunção sensorial na pré 
escola  

Sinais de alerta da disfunção sensorial nos pri-
meiros anos escolares (5 aos 7 anos) 


