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TAPETE SENSORIAL COMO MEIO DE ESTIMULAÇÃO DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN - ESTUDO DE CASO  

 

 

Kellen Dianny Pinheiro Guidelli, Nathalia Maria Silva e Fabiana Nonino. 

  

 

RESUMO 

 

Introdução: As crianças portadoras de Síndrome de Down apresentam algumas 

características em comum, além do atraso mental, motor e sensorial. A integração sensorial é 

a capacidade do Sistema Nervoso Central em organizar e interpretar os estímulos sensoriais e 

promover respostas adequadas. A integridade sensorial é fundamental para o desenvolvimento 

motor e são as experiências sensoriais vividas que aprimoram essas habilidades motoras. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi promover a aquisição de etapas motoras de crianças 

com Síndrome de Down por meio da utilização do tapete sensorial. Metodologia: O estudo 

foi realizado de forma descritiva semelhante ao estudo de caso, em que foi analisada uma 

criança com Síndrome de Down. A pesquisa foi realizada após aprovação do comitê de ética 

em pesquisa da Unicesumar e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos 

pais ou responsáveis. Foi realizado a avaliação e reavaliação através do protocolo de Denver e 

uma avaliação pela observação do desempenho motor da criança. A intervenção aconteceu em 

cima do tapete sensorial por dois meses com frequência de duas vezes na semana, 

influenciando as etapas motoras que a criança apresentou atraso. Resultados: Através da 

análise das escalas utilizadas foi possível observar inicialmente uma idade motora de 10 

meses, após a intervenção a criança evoluiu para uma idade motora de 18 meses com a 

obtenção da marcha independente. Conclusão: Concluiu-se que a terapia de integração 

sensorial utilizando o tapete sensorial, foi eficaz para aquisição das etapas motoras em uma 

criança com Síndrome de Down. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Integração sensorial. Tapete sensorial.  

 

 

SENSORIAL CARPET AS A MEANS OF STIMULATION OF CHILDREN WITH 

DOWN SYNDROME - CASE STUDY 

  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Children with Down Syndrome have some characteristics in common, besides 

mental, motor and sensory retardation. Sensory integration is the ability of the Central 

Nervous System to organize and interpret sensory stimuli and promote requested responses. 

Sensory integrity is fundamental to motor development and is like lived sensory experiences 

that enhance these motor skills. Objective: The aim of this study was to promote the 

acquisition of motor stages of children with Down Syndrome through the use of the sensory 

mat. Methodology: The study was conducted in a descriptive manner similar to the case 

study, which analyzed a child with Down Syndrome. A survey was conducted after the 

Unicesumar Research Ethics Committee and the parents and guardians signed the free and 



informed consent form. An evaluation and reassessment was performed through the Denver 

protocol and an evaluation by observing the child's motor performance. The intervention took 

place on the sensory mat for two months, twice a week, influencing the motor stages that 

occur in the child. Results: Through the analysis of the variations used it was possible to 

observe a motor age of 10 months, after an intervention in the child evolved to a motor age of 

18 months with an independent gait evaluation. Conclusion: It was concluded that sensory 

integration therapy using the sensory mat was effective for the acquisition of motor stages in a 

child with Down Syndrome. 

 

Keywords: Down's syndrome. Sensory integration. Sensory mat 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Síndrome de Down (SD) é uma anormalidade cromossômica bastante frequente, 

decorrente de uma alteração na divisão cromossômica, resultando na presença do 

cromossomo 21 extra (BISSOTO, 2005; SILVA e KLEINHANS, 2006; BRUNI et tal, 2010; 

MATTOS e BELLANI, 2010; GODZICKI, SILVA e BLUME; 2010). 

Essa alteração cromossômica pode ocorrer por três formas: a primeira por meio da 

trissomia simples, que ocorre uma não disjunção cromossômica total, em que todas as células 

adquirem o cromossomo 21; a segunda é chamada como mosaico, pois a trissomia não afeta 

todas as células; e a terceira é por translocação genética, onde parte ou todo o cromossomo 21 

extra se encontra ligado a outro cromossomo, que geralmente se encontra ligado ao 

cromossomo 14. A trissomia simples ocorre em 96% dos casos, o mosaico e a translocação 

genética ocorre em 2% cada um deles (BISSOTO, 2005; SILVA e KLEINHANS, 2006; 

MATTOS e BELLANI, 2010). 

As causas ainda não estão bem determinadas, mas existem alguns fatores que podem ser 

predisponentes, como os hábitos pessoais que seriam o fumo, uso de drogas e consumo de 

bebidas alcoólicas; ou por exposições ambientais como radiação. Além disso, tem relacionado 

à idade materna, onde mães com idade mais avançada tem risco maior em ter filhos com SD. 

Consideram idade ideal materna entre 18 e 35 anos (MATTOS e BELLANI, 2010). 

Os indivíduos com SD apresentam algumas características semelhantes, como: cabelos 

lisos, finos e ralos; baixa estatura; genitália pequena; pregas epicânticas nos olhos; prega 

palmar única; língua protusa; displasia da falange média do 5º dedo; perfil facial aplanado e 

fissura palpebral oblíqua (MATTOS e BELLANI, 2010). 

Além disto, apresentam atraso mental, hipotonia generalizada e hiperflexibilidade 

articular, que são as causas para um desenvolvimento motor mais lento, déficit no controle 

postural e redução da velocidade e da coordenação dos movimentos (TOBLE et al, 2013). 

A integração sensorial (IS) é a capacidade do Sistema Nervoso Central (SNC) em 

organizar e interpretar os estímulos sensoriais, e responder adequadamente com o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento para o indivíduo interagir com o meio ambiente 

(ANTUNES e VICENTINI, 2005; BATISTA, 2012; GOMES, LOPES e FONSÊCA, 2014). 

A teoria da IS foi desenvolvida por Jean Ayres, a fim de esclarecer a interferência 

neurológica nos déficits do desenvolvimento e comportamentos (GOMES, LOPES e 

FONSÊCA, 2014). Ayres afirma que ao promover a IS melhora o aprendizado global, e 

através dos sistemas sensoriais, como: visual; auditivo; tátil; vestibular e proprioceptivo dão 
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suporte para o desenvolvimento de habilidades mais complexas. Para realização da terapia são 

utilizados recursos terapêuticos, como: equipamentos táteis, Ex.: superfícies e objetos de 

diferentes texturas; equipamentos sem suspensão, Ex.: escorregador, cama elástica, prancha 

de equilíbrio; e equipamentos com suspensão, Ex.: rede, balanço e corda (GODZICKI, 

SILVA e BLUME, 2010). 

A integridade sensorial é fundamental para o desenvolvimento motor e são as 

experiências sensoriais vividas que aprimoram as habilidades motoras (DE CAMPOS, 

COELHO e ROCHA, 2010). 

Quando o SNC tem dificuldade em organizar, interpretar e produzir uma resposta ao 

indivíduo significa que há um déficit na IS (BATISTA, 2012). As crianças que apresentam 

falhas na IS, apresentam déficit de atenção, dificuldades na interação social e são mais 

desorganizadas (ANTUNES e VICENTINI, 2005). 

Através de um estímulo sensorial podem ocorrer respostas alteradas, como: 

hiperresponsividade, ou seja, grande sensibilidade a um estímulo; ou a hiporresponsividade, 

que seria a baixa sensibilidade a um estímulo (DE CAMPOS, COELHO, ROCHA, 2010).  

Isto ocorre, pois, na modulação sensorial existe um centro entre hiporresponsividade e 

hiperresponsividade, onde encontra um nível ótimo de modulação, mas quando ocorre uma 

disfunção, o indivíduo tende atuar mais em uma extremidade do que na outra (BATISTA, 

2012). 

De acordo com Batista (2012) há relatos na literatura que 1 em cada 20 crianças tem 

uma desordem no processamento sensorial, sendo mais comum em crianças do espectro 

autista que variam de 42% a 88% dos casos pesquisados. 

As alterações sensoriais podem ser desencadeadas através de alguns fatores, como: 

prematuridade, predisposição genética, excesso ou falta de estimulação e períodos longo de 

hospitalização (GOMES, LOPES e FONSÊCA, 2014). 

A interação com o ambiente apresenta grande influência no desenvolvimento e 

aprendizagem. O SD tem dificuldade em explorar o ambiente, pois apresentam pouca 

iniciativa e escassa exploração, o que resulta em dificuldades para construir novas condutas 

(SILVA e KLEINHANS, 2006). A demonstração de falta de interesse em aprender novas 

habilidades motoras, é mais um fator determinante para o atraso do desenvolvimento motor, o 

que limita as experiências visuais, táteis, vestibulares e proprioceptivas, ocasionando em um 

déficit sensorial, que interferem no equilíbrio, coordenação e aprendizagem (TOBLE et al, 

2013). 
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Segundo pesquisa realizada por De Campos, Coelho e Rocha (2010) concluiu-se que os 

lactentes com SD além de dificuldades motoras apresentam dificuldades sensoriais. Eles 

demoram um tempo maior para responder determinando estímulos, concluindo então, que são 

hiporresponsivos para discriminar e integrar estímulos táteis, visuais e somatossensoriais.  

Bruni et al, (2010) relatam sobre entrevista realizada com os pais de SD e afirmam que 

eles apresentam baixa energia, baixa sensibilidade e buscam mais informações sensoriais, 

necessitam de maior intensidade e frequência na entrada de informações sensoriais. 

Silva e Kleinhans (2006) comentam sobre uma pesquisa realizada para avaliar as 

construções cognitivas no período sensório motor, que levou o conhecimento que as crianças 

com SD de quatro anos que nunca foram estimuladas não andavam e tinham idade cognitiva 

de uma criança de cinco meses, enquanto as crianças que haviam sido estimuladas 

apresentavam um atraso de um ano a um ano e meio comparado as crianças com 

desenvolvimento normal. E, em outro momento, complementou que a intervenção precoce 

com terapias especiais para o portador de SD pode promover modificações significativas no 

desenvolvimento e desempenho social. 

A intervenção buscou promover melhoras ao SD, favorecendo maior entrada de 

estímulos sensoriais, ajudando-o a organizar e interpretar esses estímulos, tornando-o capaz 

de promover respostas adequadas, diminuindo seu atraso no desenvolvimento motor e 

sensorial, melhorando sua interação social e com o ambiente. Comprovando ser eficaz, torna-

se um novo método disponível para uso terapêutico. 

Esta pesquisa teve como finalidade verificar a melhora das aquisições das etapas 

motoras que apresentavam atraso de crianças com SD através da utilização do tapete 

sensorial. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo de caso foi realizado de forma descritiva e teve como base a análise de uma 

criança com SD, sexo feminino, idade cronológica de 2 anos e 8 meses e idade motora de 10 

meses. 

A pesquisa foi realizada após a liberação do parecer: 2.940.409 do comitê de ética em 

pesquisa da Unicesumar (CEP). 

A seleção da amostra foi feita através da lista de espera da clínica de fisioterapia da 

Unicesumar. Os critérios de inclusão para a amostra foram crianças com diagnóstico de SD, 
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com idade de 8 meses a 3 anos de ambos os sexos, que apresentavam atraso no 

desenvolvimento das etapas motoras, o critério de exclusão foram crianças diagnosticadas 

com má formação cardíaca. 

Após a seleção e assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

1), foi realizada a avaliação através do protocolo de Denver, que é um teste de triagem do 

desenvolvimento, utilizado para crianças de 0 a 6 anos, ele avalia quatro elementos: pessoal-

social, motor-fino adaptativo, linguagem e motor grosso. Após a aplicação, o terapeuta faz 

uma interpretação e consegue definir sua idade motora (ANEXO 2). Além disto, foi realizado 

uma ficha de avaliação, onde contém a anamnese e exame físico. No exame físico foi 

realizado a avaliação de observação do desempenho motor da criança, a fim de identificar sua 

idade motora (ANEXO 3). 

Foi confeccionado o tapete sensorial utilizando papelão para a base e materiais de 

texturas diferentes colados sobre o mesmo, como palitos de churrasco, grãos de feijão, grama 

sintética, cartolina de EVA com textura áspera, tapete anti-escorregamento de espuma PVC, 

tapete de pelo alto macio, lixa de parede menos áspera e bucha de louça utilizando a parte 

amarela e a verde, conforme na imagem 1. 

 

Foto 1 

 

Fonte: Foto dos autores (2019) 

 

A intervenção aconteceu na clínica de Fisioterapia da Unicesumar, sendo realizada 2 

vezes por semana com duração de 50 minutos cada sessão, durante 3 meses. As sessões foram 

realizadas em cima do tapete sensorial, influenciando as etapas motoras que a criança 

apresentou atraso, além do tapete sensorial foram utilizados outros recursos. Após a 
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intervenção foi realizado uma reavaliação utilizando o mesmo protocolo, com a finalidade de 

verificar se os resultados esperados foram alcançados.  

Foram realizadas ao total 17 sessões e foi aplicado o mesmo protocolo de atendimento 

em todas as sessões.  

Foi criado um protocolo de atendimento utilizando outros recursos além do tapete 

sensorial, como: deambulação sobre o tapete sensorial; uso de caneleira para realização dos 

exercícios o qual iniciou com 500 gramas e progrediu a 700 gramas; subida e descida de 

degraus e rampa; treino de sentar e levantar; ficar em pé sobre o tapete sensorial, apoiado no 

tablado enquanto realizava atividades lúdicas com os membros superiores, evoluindo até 

conseguir retirar o apoio; ficar em pé sobre superfícies instáveis, como cama elástica, prancha 

instável e balanço; deambular sobre colchonete; andar sobre uma linha reta e estimular o 

andar sem apoio. Todas as atividades foram estimuladas em todas as sessões e realizadas 

sobre o tapete sensorial. 

A análise dos dados foi feita baseado no antes e depois da intervenção e demonstrado 

por meio de tabelas. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Através da avaliação observacional, inicialmente a criança apresentou uma idade 

motora de 10 meses, após a intervenção evoluiu para idade motora de 18 meses, sendo 

justificado com a obtenção da marcha independente, como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1 - Avaliação de observação do desempenho motor da criança 

Etapas motoras Avaliação Reavaliação 

Controle cervical Sim Sim 

Rolar para lateral  Sim Sim 

Rolar para ventral Sim Sim 

Sentar com apoio Sim Sim 

Sentar sem apoio Sim Sim 

Arrastar Sim Sim 

Engatinhar Sim Sim 

Com apoio fica em pé Sim Sim 

Fica em pé sem apoio Não Sim 

Anda com apoio Sim Sim 

Anda sem apoio Não Sim 

Fonte: Dados dos autores (2019) 
  

 

Por meio do protocolo de Denver, que avaliou os marcos do desenvolvimento motor, foi 

possível confirmar os resultados obtidos na avaliação observacional, conforme observamos na 

tabela 2.  

 

Tabela 2 - Avaliação pelo protocolo de Denver 

Marcos do desenvolvimento Idade Motora Avaliação Reavaliação 

Olha para pessoa que observa 1-3 meses Sim Sim 

Dá amostras de prazer e desconforto 1-3 meses Sim Sim 

Fixa e acompanha objetos em seu campo visual 1-4 meses Sim Sim 

De bruços levanta a cabeça momentaneamente 1-3 meses Sim Sim 

Arrulha e sorri espontaneamente 2-4 meses Sim Sim 

Passa da posição lateral para linha média 2-5 meses Sim Sim 

De bruços, levanta e sustenta a cabeça apoiando-

se no antebraço 

2-5 meses Sim Sim 

Emite sons - Balbucia 2-5 meses Sim Sim 

Rola de posição supino para prona 4-7 meses Sim Sim 

    

(continua)    
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(continuação) 

 

   

Marcos do desenvolvimento Idade Motora Avaliação Reavaliação 

Levantada pelos braços, ajuda com o corpo 4-7 meses Sim Sim 

Vira a cabeça na direção de um objeto sonoro 4-9 meses Sim Sim 

Reconhece quando se dirige a ela 5-9 meses Sim Sim 

Senta-se sem apoio 5-10 meses Sim Sim 

Segura e transfere objetos de uma mão para outra 5-10 meses Sim Sim 

Responde diferentemente familiares e estranhos 6-11 meses Sim Sim 

Imita pequenos gestos e brincadeiras 6-12 meses Sim Sim 

Arrasta-se ou engatinha 6-13 meses Sim Sim 

Pega objetos usando o polegar e indicador 9-15 meses Sim Sim 

Emprega pelo menos uma palavra com sentido 9-15 meses Sim Sim 

Faz gestos com as mãos e cabeça 9-15 meses Sim Sim 

Anda sozinho e raramente cai 10-15 meses Não Sim 

Tira sozinha qualquer peça do vestuário 13-21 meses Sim Sim 

Combina pelo menos 2 ou 3 palavras 13m. - 2anos Sim Sim 

Distancia-se da mãe sem perdê-la de vista 13m. - 2anos Sim Sim 

Leva alimentos a boca com sua própria mão 13m. - 2anos Sim Sim 

Corre ou sobe degraus 14m. - 2anos Não Não 

Diz seu próprio nome e nomeia objetos como seu 21m. - 3anos Sim Sim 

Veste-se com auxílio 21m. - 4anos Sim Sim 

Fica sobre um pé, momentaneamente 21m. - 4anos Não Não 

Usa frases 21m. - 4anos Não Não 

Controle esfincteriano 21m. - 4anos Não Não 

Pula sobre um pé só 2 - 5 anos Não Não 

Fonte: Dados dos autores (2019)    

 

A comparação do antes e depois, referente ao equilíbrio na postura em pé, podem ser 

observadas nas imagens 2 e 3. 
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Foto 2 Foto 3 

  

Fonte: Foto dos autores (2019) Fonte: Foto dos autores (2019) 

 

Inicialmente realizava a marcha com apoio, no decorrer da intervenção diminuiu a 

necessidade de apoio gradativamente, até alcançar o andar independente. Como pode ser visto 

nas imagens 4 e 5. 

 

Foto 4 Foto 5 

  

Fonte: Foto dos autores (2019) Fonte: Foto dos autores (2019) 

 

Começou a fazer a passagem de sentado para em pé sem apoio, mas ainda praticava de 

forma errônea, fazendo a passagem de urso, como mostra na imagem 6. 
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Foto 6 

 

Fonte: Foto dos autores (2019) 

 

No início apresentou desconforto ao andar sobre o tapete sensorial, no entanto, 

melhorou no decorrer do atendimento, mas ao final ainda foi notado um desconforto ao pisar 

sobre os feijões. 

 

Foto 7 Foto 8 

  

Fonte: Foto dos autores (2019) Fonte: Foto dos autores (2019) 
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4 DISCUSSÃO 

 

Foi possível observar melhora no desenvolvimento motor utilizando integração 

sensorial em estudos com outros tipos de amostras, como no estudo dirigido por Souza e 

Marino (2013) que utilizaram estímulos táteis e motores em prematuros a fim de desenvolver 

a aquisição motora, o que se mostrou eficaz. Além disto, Antunes e Vicentini (2005) 

utilizaram estímulos sensoriais por meio do tapete sensorial com crianças autistas e relatam 

ter obtido melhora no comportamento e aprendizagem do indivíduo. 

Observando outros estudos que utilizaram os estímulos sensoriais com SD, como 

Wuang, et al (2011) que avaliaram a realidade virtual através do nintendo Wii, e Hernandez-

Reif et al. (2006) que avaliaram a massagem terapêutica no corpo inteiro, ambos apresentaram 

melhoras nas atividades motoras através de estímulos sensoriais, sendo eles visuais ou táteis. 

Sabe-se que SD tem deficiência intelectual, para tratamento é importante reconhecer 

essas alterações, para definir um tratamento eficiente. Sendo assim, foi escolhido a terapia de 

integração sensorial através de estímulos táteis, para trabalhar o SNC, para que organize 

melhor as informações recebidas. Silva e Kleinhans (2006) relatam que o SD tem um volume 

cerebral menor comparado as pessoas sem a SD, o autor afirma que as disfunções no cerebelo 

são comuns no SD, consideram que o cerebelo se mantém menor ao longo da vida. Relata 

ainda que pessoas com alterações no cerebelo apresentam alterações de tônus e no movimento 

voluntário, o que explica a baixa iniciativa e espontaneidade do SD. Além disto, relatam que o 

SD tem dificuldade em comunicações neurais e que os estímulos ambientais favorecem para a 

plasticidade cerebral, ou seja, promove novas comunicações neurais nas áreas lesadas ou 

pouco desenvolvidas, conseguindo organizar melhor as informações e promover respostas 

adequadas com o corpo a determinado estímulo. Van Jaarsveld et al, (2016) também afirmam, 

que através das entradas sensoriais o sistema nervoso central consegue organizar estas 

informações para promover respostas adequadas aos estímulos, tornando o uso do corpo de 

forma mais eficaz no ambiente. 

Em nossa intervenção foi utilizado além dos estímulos sensoriais, exercícios para 

fortalecimento de membros inferiores e exercícios para equilíbrio, o que ajudou obter o 

resultado esperados. Uyanik, Bumin e Kayihan (2003) relatam em seu estudo que os pacientes 

com SD submetidos a terapia de integração sensorial associada a terapia do 

neurodesenvolvimento, mostraram melhora mais significante do que as crianças que 

receberam apenas a terapia de integração sensorial, mas ambos evoluiram. 
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Além da aquisição da etapa motora em atraso, observou melhora no equilíbrio, o qual 

pode ter sido alcançado pelos estímulos vestibulares durante a terapia, que foi realizado o 

andar sobre o tapete e colchonete que apresentavam um terreno irregular, além disto foi 

utilizado a cama elástica, balanço e prancha instável. Ambos proporcionavam um 

deslocamento corpóreo, o qual resultava em uma sinergia muscular para manter o corpo 

equilibrado. Godzicki, Silva e Blume (2010) comentam que os estímulos sensoriais informam 

ao SNC a posição do corpo no ambiente, além disto, as oscilações posturais alteram o centro 

de gravidade, o que leva a ativação muscular do tronco para realinhar o corpo, promovendo 

melhora do equilíbrio.  

Os responsáveis pela criança em estudo relataram melhora na independência, a criança 

começou a iniciar as atividades sozinhas, como se levantar do chão e dar novos passos, que 

antes não realizava se não houvesse incentivo. Uyanik, Bumin e Kayihan (2003) relatam que 

os SD não apresentam alterações de memória, afirma que o que foi aprendido irá repetir por 

várias vezes, até aperfeiçoar o movimento, a dificuldade está em realizar um novo movimento 

sem estímulo. Sendo assim, sua iniciativa e independência se originou através dos estímulos 

gerado em terapia. Godzicki, Silva e Blume (2010) também afirma que a integração sensorial 

torna o corpo mais eficaz para trabalhar no ambiente.  

Durante a intervenção notou-se descontentamento por parte da criança, quando proposto 

atividades que apresentavam maior grau de dificuldade, como nos equipamentos instáveis, 

inicialmente apresentou medo e insegurança, mas foi trabalhado com calma e com o 

desenvolver da terapia apresentou-se mais confiante. 

Conforme o decorrer do trabalho notou-se pouca literatura no Brasil sobre terapia de 

integração sensorial na SD, mas os estudos disponíveis mostraram que através de estímulos 

sensoriais adquirem uma melhora significante. O que nos leva a conclusão que na intervenção 

fisioterapêutica com SD é de extrema importância incluir a terapia de integração sensorial, 

para ajudá-los a organizar melhor as informações e conseguir usar o corpo de forma mais 

eficaz no ambiente, assim como novos estudos que abordem a integração sensorial na SD. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que a terapia de integração sensorial através do tapete sensorial associado 

ao fortalecimento com utilização de pesos, foi eficaz para aquisição das etapas motoras em 
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crianças com SD, sendo assim uma terapia que deve ser introduzida no tratamento 

fisioterápico com o SD. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO 2 - PROTOCOLO DE DENVER 
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ANEXO 3 -  FICHA DE AVALIAÇÃO
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