
DEFENSIVIDADE TATIL: ALGUMAS PESSOAS SÃO MAIS SENSÍVEIS 

 

Além de toda a importância do toque (ou sistema tátil), previamente discutido através de 

sua percepção, outro aspecto crítico sobre esse sentido é sua função protetiva. Nosso 

sistema tátil nos alerta quando algo é afiado, quente, frio ou que quando algo possa 

representar perigo. Nós aprendemos a noticiar essas ameaças que possam representar 

algum prejuízo ou perigo e respondemos nos afastando deles. Para alguns indivíduos, 

entretanto, o aspecto desse sistema tátil que distingue entre “mensagens” 

potencialmente ameaçadoras ou inofensivas, “não estão trabalhando normalmente. 

Ocasionalmente vemos crianças que apresentam uma sensação de toque diminuída. São 

crianças que não parecem sentir dor como as outras, muitas vezes essas sensações que 

deveriam ser noticiadas, passam despercebidas. 

Mais comum, porém, é a condição de responsividade inconsistente ou 

hipersensibilidade ao toque. Dra. A. Jean Ayres foi a primeira a descrever essa condição 

como “defensividade tátil”. Um indivíduo com hipersensibilidade ao toque ou 

defensividade tátil apresenta uma reação exagerada para sensações que passam 

despercebidas para maioria das pessoas, ou pelo menos não se incomodam com elas. 

Alguns sinais de defensividade incluem: sensibilidade a certos tipos de roupas ou 

fabricações; preferência ou aversão para comidas as quais estão mais relacionadas à 

textura (fogem de texturas suave e cremosas; se irritam em resposta a comidas crocantes 

ou pastosas); fogem ao toque de texturas como pintura a dedo ou lama ou fazer bagunça 

com as mãos; evitam andar descalço em determinadas superfícies como areia ou grama; 

apresentam resistência maior que o normal para escovar os dentes, pentear o cabelo e 

lavar o rosto; e/ou a tendência a preferir tocar do que ser tocado, principalmente quando 

esse toque é inesperado. Por não estarmos pensando muito sobre nossas sensações ao 

toque e perceber que alguns são mais “sensíveis” que os outros, muitos desses 

comportamentos são atribuídos à personalidade, reações emocionais ou tendências 

comportamentais. Contudo, casos suficientes de defensividade tátil tem sido 

documentados para nós para ser confiável que essa é uma verdadeira condição de base 

neurológica, a qual pode criar um grande desconforto e turbulência para os indivíduos 

que experienciam isso e suas famílias.  

Nossa sensação ao toque é intimamente ligada as nossas emoções. Percebendo frequente 

desconforto através deste sistema sensorial é provável que o indivíduo demonstre 



reações emocionalmente potentes. Portanto, crianças que experienciam essa condição, 

são constantemente irritáveis, arredias, choronas, bravas, etc. 

É difícil prestar atenção se a pessoa está pensando sobre como está sentindo suas 

roupas, ou quanto fica incomodado quando alguém toca sua pele enquanto está em uma 

fila. Indivíduos que apresentam essa condição podem lidar com isso melhor algumas 

vezes do que em outras. Estresse como cansaço, doenças, ansiedade e até fome muitas 

vezes tornam essas reações defensivas mais severas. 

Terapia direcionada à redução da defensividade tátil tenta gradualmente elicitar reações 

mais reguladas às várias sensações táteis. O objetivo é normalizar a forma como o 

sistema nervoso registra e interpreta as informações ao toque e desenvolver estratégias 

de enfrentamento produtivas para entender e viver com essa sensibilidade aumentada. 

O que você pode fazer para ajudar:  

A seguir, há maneiras que você pode ajudar seu filho ou outro membro da 

família que exiba sinais de defensividade tátil: 

- Toque leve, cócegas geralmente são os mais irritantes. Quando tocar a criança tente 

usar toque firme e pressão constante ao invés do toque leve. Você pode ser capaz de 

ajudar a criança a evitar a irritação do toque leve perguntando à professora se a criança 

pode ficar na frente ou final da fila e no fim da roda de leitura ao invés do meio. 

- Pressão firme e consistente tende a sobrepor a irritação tátil. É por isso que quando 

algo está ferido\doendo, naturalmente apertamos,  e é provável que foi assim que o 

abraço se desenvolveu.  

- Massagem com toque firme, pressão (como enrolar braços e pernas com material 

elástico, como uma bandagem elástica) e gentilmente apertar fazendo um “sanduíche” 

com a criança entre as almofadas pode ser útil. 

- Preste atenção em quais os tipos de roupas, materiais e texturas de jogos e brincadeiras 

ou situações sociais (ex: andar em uma loja lotada) essas podem elicitar reações 

negativas da criança. Até que o problema seja aliviado, tente evitar situações irritantes. 

(ex: deixe-a usar apenas roupas de algodão se é isso que ela prefere) 

- Evite lutas de poder sobre tais aspectos a menos que a segurança ou outra questão 

crítica estejam envolvidas. É fácil acreditar que a criança com defensividade tátil está 

tentando te manipular propositalmente ou tornar sua vida difícil. Acredite nela quando 

diz que algo machuca/dói. Há uma boa chance que isso aconteça e esteja acontecendo. 



Nota: Mudanças significantes ou repentinas no comportamento sempre devem ser 

checadas. Crianças com problemas no sono, digestão, alergia e outras condições de base 

medicamentosas podem mostrar uma irritabilidade aumentada, incluindo sensibilidade 

tátil. Tenha certeza que outras possíveis condições foram consideradas e totalmente 

avaliadas antes de assumir que tais comportamentos são de origem sensorial. 
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