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Resumo 

 

A Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) é uma perturbação do neurodesenvolvimento 

caraterizada por défices na comunicação e interação social recíproca, juntamente com 

comportamentos repetitivos e interesses restritos (American Psychiatric Association, 2013). 

A PEA caracteriza-se também por alterações ao nível das funções executivas (FE; i.e., 

processos responsáveis pela regulação de pensamentos, emoções e comportamentos; 

Diamond, 2013) que justificam, em parte, as dificuldades previamente identificadas 

(Rajendran & Mitchell, 2007; Russell, 2002). Assim, é essencial compreender os efeitos de 

diferentes intervenções nestas dificuldades. Neste âmbito, evidências empíricas sugerem um 

impacto positivo da prática de mindfulness nas FE em populações clínicas e não clínicas 

(Howarth et al., 2019). Todavia, os benefícios do mindfulness em indivíduos com PEA não 

são ainda claros. Desta forma, o presente trabalho tem como principal objetivo perceber 

quais as evidências científicas atuais, sobre o impacto da prática de mindfulness nas FE em 

indivíduos com PEA. 

De forma a garantir o rigor metodológico, a presente revisão sistemática segue as diretrizes 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; Moher et 

al., 2009). Após a fase de elegibilidade, foram incluídos sete estudos por respeitarem os 

critérios de inclusão/exclusão estabelecidos, sendo possível contar com uma amostra total 

de 153 indivíduos no espetro. Os resultados sugerem um impacto positivo em diferentes 

domínios executivos após a prática de mindfulness, nomeadamente ao nível da atenção, 

flexibilidade cognitiva, controlo inibitório e regulação emocional. No entanto, na 

interpretação dos resultados será necessário ter em consideração as limitações presentes nos 

estudos incluídos (e.g., ausência de grupos de controlo e a não randomização dos 

participantes). Neste sentido, direções futuras para a investigação nesta área são também 

discutidas na presente revisão.  

Em conclusão, a revisão sistemática sobre este tema permite salientar a necessidade de um 

crescimento de investigação nesta área, que aparenta resultados positivos e que poderá ter 

um elevado impacto na prática clínica.  

 

Palavras-chave: Perturbação do Espetro do Autismo, funções executivas, mindfulness, 

revisão sistemática 
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Abstract 

 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by 

deficits in communication and reciprocal social interaction, along with repetitive behaviors 

and restricted interests (American Psychiatric Association, 2013). ASD is also characterized 

by changes in the level of executive functions (EF; i.e., processes responsible for regulating 

thoughts, emotions and behaviors; Diamond, 2013) that partially justify the previously 

identified difficulties (Rajendran & Mitchell, 2007; Russell, 2002). Thus, it is essential to 

understand the effects of different interventions on these difficulties. In this context, 

empirical evidence suggests a positive impact of the practice of mindfulness in EF in clinical 

and non-clinical populations (Howarth et al., 2019). However, the benefits of mindfulness 

in individuals with ASD are still unclear. Therefore, the present work has as main objective 

to realize which are the current scientific evidences, about the impact of the practice of 

mindfulness in EF of individuals with ASD. 

In order to guarantee methodological rigor, this systematic review follows the PRISMA 

guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes; Moher 

et al., 2009). After the eligibility phase, seven studies were included because they respect 

the established inclusion /exclusion criteria, making it possible to count on a total sample of 

153 individuals in the spectrum. The results suggest a positive impact in different executive 

domains after the practice of mindfulness, namely in terms of attention, cognitive flexibility, 

inhibitory control and emotional regulation. However, when interpreting the results, it will 

be necessary to take account of the limitations present in the included studies (e.g., absence 

of control groups and non-randomization of the participants). Hence, future directions for 

research in this area are also discussed in the present review. 

In conclusion, the systematic review on this topic highlights the need for an increase of 

research in this area, which appears to have positive results and which may have a high 

impact on clinical practice. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, executive functions, mindfulness, systematic review 
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Resumé 

 

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un trouble neurodéveloppemental caractérisé 

par des déficits de communication et d'interaction sociale réciproque, ainsi que par des 

comportements répétitifs et des intérêts restreints (American Psychiatric Association, 2013). 

Le TSA se caractérise également par des changements au niveau des fonctions exécutives 

(FE; c'est-à-dire les processus responsables de la régulation des pensées, des émotions et des 

comportements; Diamond, 2013) qui justifient en partie les difficultés identifiées 

précédemment (Rajendran & Mitchell, 2007; Russell, 2002). Ainsi, il est essentiel de 

comprendre les effets des différentes interventions sur ces difficultés. Dans ce contexte, des 

preuves empiriques suggèrent un impact positif de la pratique de mindfulness en FE dans les 

populations cliniques et non cliniques (Howarth et al., 2019). Cependant, les avantages de 

mindfulness chez les personnes atteintes de TSA ne sont toujours pas clairs. De cette 

manière, le présent travail a pour objectif principal de réaliser quelles sont les preuves 

scientifiques actuelles, sur l'impact de la pratique de mindfulness dans les FE chez les 

personnes atteintes de TSA. 

Afin de garantir la rigueur méthodologique, cette révision sistematique suit les lignes 

directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes; 

Moher et al., 2009). Après la phase d'éligibilité, sept études ont été incluses car elles 

respectent les critères d'inclusion /exclusion établis, permettant de compter sur un 

échantillon total de 153 individus du spectre. Les résultats suggèrent un impact positif dans 

différents domaines exécutifs après la pratique de mindfulness, à savoir en termes d'attention, 

de flexibilité cognitive, de contrôle inhibiteur et de régulation émotionnelle. Cependant, lors 

de l'interprétation des résultats, il sera nécessaire de prendre en compte les limites présentes 

dans les études incluses (par exemple, l'absence de groupes témoins et la non-randomisation 

des participants). En ce sens, les orientations futures de la recherche dans ce domaine sont 

également discutées dans la présente revue. 

En conclusion, la révision sistematique sur ce sujet met en évidence la nécessité d'augmenter 

la recherche dans ce domaine, qui semble avoir des résultats positifs et qui peut avoir un 

impact important sur la pratique clinique. 

 

Mots-clé: Trouble du Spectre de l’Autisme, fonctions exécutives, mindfulness, révision 

sistematique 
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“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our 

response. In our response lies our growth and our freedom.”  

- Viktor Frankl (n.d.)
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I. Introdução Teórica 

 

 

1.1. A Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) 

 

A Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) é uma perturbação complexa do 

neurodesenvolvimento, que afeta várias áreas do funcionamento (American Psychiatric 

Association, 2013). Segundo a versão mais recente do Manual de Diagnóstico e Estatística 

das Perturbações Mentais (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), esta é 

caraterizada pelo défice na comunicação e interação social recíproca (Critério A), 

juntamente com padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades 

(Critério B). Os sintomas ditam a gravidade da condição, que pode variar entre leve a severa, 

podendo acompanhar-se, ou não, de um défice intelectual e da linguagem. Estes sintomas 

encontram-se presentes no início do desenvolvimento, porém, podem apenas manifestar-se 

quando as exigências sociais aumentam, excedendo as capacidades do indivíduo (Critério 

C), razão pela qual o diagnóstico mais precoce se faz, normalmente, aos 18 meses. Várias 

áreas da vida do indivíduo são afetadas, nomeadamente o funcionamento social e 

escolar/profissional (Critério D).   

Na versão anterior do DSM (DSM-IV; American Psychiatric Association, 2011), era 

feita a distinção entre a perturbação autística, perturbação global do desenvolvimento sem 

outra especificação, perturbação desintegrativa da segunda infância, autismo de alto 

funcionamento, autismo atípico e a síndrome de Asperger (American Psychiatric 

Association, 2011).  Porém, atualmente, estes indivíduos devem receber o diagnóstico 

comum de PEA, deixando de existir uma distinção entre estas perturbações, englobando-as 

todas num espetro continuum, com diferentes níveis de gravidade (ligeiro, moderado ou 

severo) (American Psychiatric Association, 2013).  

Relativamente à sua etiologia, o contributo genético para esta perturbação tornou-se 

evidente a partir dos anos 80, quando vários estudos começaram a associar o autismo a 

anomalias cromossómicas e síndromes raras. Segundo Fakhoury (2015), estudos com 

familiares e gémeos têm também demonstrado a contribuição dos fatores genéticos, 

acompanhados por uma hereditariedade de mais de 80% (Egger et al., 2014; Ronald & 

Hoekstra, 2011). Além disso, o impacto de fatores ambientais (e.g., gravidez tardia e 

complicações no parto; Modabbernia et al., 2017) tem sido alvo de investigação, 

demonstrando uma associação positiva entre estes. No entanto, devido à sua complexidade, 
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não é possível associá-la a um único fator, mas sim à combinação de diferentes fatores 

ambientais com a predisposição genética, o que leva a uma grande variação e 

heterogeneidade na forma como a perturbação se manifesta em cada indivíduo (Coelho & 

Aguiar, 2013).  

Vários estudos salientam atipicidades ao nível do processamento cognitivo, sendo 

importante destacar três teorias cognitivas: a Teoria da Mente (TdM), a Teoria da Coerência 

Central (TCC), a Teoria das Funções Executivas (FE) (Rajendran & Mitchell, 2007; Russell, 

2002). Mais recentemente, surgiu a Teoria da Motivação Social (Chevallier et al., 2012).  

A TdM foi definida por Premack e Woodruff (1978) como a capacidade de atribuir 

estados mentais a si mesmo e ao outro, isto é, compreender as suas crenças, sentimentos e 

pensamentos. Esta capacidade permite realizar inferências relativamente ao que o outro 

acredita e pensa em determinada situação, sendo possível prever o seu comportamento, uma 

componente essencial nas competências sociais. No entanto, em crianças com autismo, este 

desenvolvimento parece sofrer alterações. Nesta perturbação, os défices na TdM aparentam 

surgir desde o primeiro ano de vida, tornando-se mais evidentes nas idades em que o 

desenvolvimento típico geralmente desenvolve estas capacidades (Baron-Cohen, 2001).  

A TCC foi desenvolvida por Frith (1989) e salienta a dificuldade dos indivíduos com 

PEA em processar uma informação na sua totalidade, algo considerado automático e 

implícito no desenvolvimento neurotípico (Frith, 1989). Esta teoria procura explicar não só 

as dificuldades que daí advêm (e.g., generalização de aprendizagens para outros contextos), 

mas também o ótimo desempenho em determinadas tarefas (e.g.,  puzzles e encaixes), 

associado ao facto de se focarem nos detalhes da informação, não extraindo o significado do 

todo (Gabriels & Hill, 2002).   

O termo FE abrange um conjunto de processos cognitivos de ordem superior, 

necessários para a gestão do pensamento e comportamento, autorregulação e gestão da 

atividade cognitiva cerebral (Baumeister & Vohs, 2004; Diamond, 2013). Apesar de ainda 

não existir uma definição consensual entre os investigadores, é possível destacar alguns 

domínios que integram esse conjunto, tais como o controlo inibitório, memória de trabalho, 

planeamento e flexibilidade cognitiva (Hill, 2004). Desde o estudo de Damasio e Maurer 

(1978), o primeiro a associar um défice nesta área à PEA, vários investigadores têm 

procurado descobrir quais os domínios executivos nos quais estes indivíduos apresentam 

uma maior dificuldade, tentando explicar alguns dos seus comportamentos (e.g., a disfunção 

executiva poderá explicar os seus comportamentos repetitivos e interesses restritos; Hill, 
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2004). Esta teoria será mais aprofundada no tópico seguinte, devido à sua pertinência para o 

presente estudo.  

Por fim, a Teoria da Motivação Social procura explicar um dos sintomas principais 

associados à PEA, nomeadamente as dificuldades ao nível social. Esta defende que os 

mecanismos psicológicos e biológicos caraterísticos de um desenvolvimento neurotípico 

levam o indivíduo a (1) estar orientado para o mundo social; (2) retirar prazer nas interações 

sociais, através de um mecanismo de recompensa; e a (3) manter os laços sociais que 

constroem e lutam para manter. Os autores defendem que estes mecanismos motivacionais 

estão comprometidos nos indivíduos com PEA, constituindo um dos seus défices primários 

(Chevallier et al., 2012).  

 

1.1.1. PEA e as Funções Executivas (FE) 

As FE podem ser distinguidas entre frias ou quentes (Zelazo & Muller, 2002), 

também mencionadas como metacognitivas ou emocionais, respetivamente (Ardila, 2008). 

As primeiras incluem processos que surgem em contextos neutros ou não afetivos, em 

contraste com as segundas, que surgem em situações nas quais questões emocionais estão 

envolvidas (Zelazo & Carlson, 2012; Zelazo & Muller, 2002).  

Tal como mencionado por Hill (2004), as FE frias incluem o controlo inibitório (i.e., 

a capacidade de suprimir respostas inadequadas ao contexto; Schmitt et al., 2017), memória 

de trabalho (i.e., capacidade de armazenar e manipular temporariamente uma quantidade 

limitada de informações; Baddeley, 1992), o planeamento (i.e., domínio que envolve a 

predefinição de uma estratégia a ser implementada em situações novas ou rotineiras, na qual 

uma sequência de ações planeadas devem ser monitorizadas e atualizadas conforme 

necessário, com base no seu objetivo; Hill, 2004; Morris & Ward 2005) e a flexibilidade 

cognitiva (i.e., capacidade de alternar entre tarefas discrepantes; Pennington & Ozonoff, 

1996). O domínio da atenção também está incluído, sendo possível distingui-lo entre atenção 

seletiva (i.e., capacidade de selecionar os estímulos mais importantes, enquanto distrações 

concorrentes são suprimidas), dividida (i.e., capacidade de responder a mais de uma tarefa 

simultaneamente), sustentada (i.e., capacidade de manter a atenção durante o tempo 

necessário para a realização da tarefa) e alternada (i.e., capacidade de alternar o foco entre 

tarefas) (Anderson, 2002; Lezak et al., 2012).  

Por outro lado, as FE quentes incluem estratégias de regulação emocional (i.e., 

capacidade de avaliar, controlar, observar, e alterar o próprio estado emocional com o 

objetivo de alcançar uma meta; Gross, 2013; Thompson, 1994).   
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Conforme mencionado anteriormente, os défices nas FE têm sido associados com 

mais evidência à PEA desde o estudo realizado por Damasio e Maurer (1978), no qual foi 

realçada a semelhança entre indivíduos com autismo e pacientes com o lobo pré-frontal 

danificado, nomeadamente ao nível da sua inflexibilidade, comportamentos repetitivos e 

pensamento e linguagem concreta. Assim, estes argumentavam que os défices nas FE 

poderiam estar no centro da PEA, sendo a razão associada a uma grande parte dos seus 

comportamentos. O artigo em questão despoletou várias investigações nesta área, com a 

utilização de tarefas neuropsicológicas que testam a flexibilidade cognitiva e o planeamento, 

e demonstraram que, de facto, os indivíduos com PEA obtiveram piores resultados nessas 

tarefas do que pares com um desenvolvimento típico (Prior & Hoffman, 1990; Rumsey & 

Hamburger, 1988).   

Ozonoff e colaboradores (1991) realizaram um estudo no qual compararam a TdM e 

as FE de crianças e adolescentes com um desenvolvimento típico e com PEA, tendo 

verificado que este último grupo (indivíduos com PEA) obteve um desempenho 

significativamente pior nas tarefas de FE. Estes resultados sugerem que as variáveis de FE 

distinguiam melhor os indivíduos com PEA e sem PEA, comparativamente à TdM. Assim, 

esta evidência levou à hipótese de que os défices executivos poderiam representar o único 

défice cognitivo primário no autismo, explicando assim a rigidez e os seus comportamentos 

estereotipados e repetitivos (Roth & Rezaie, 2011).  

Investigações mais recentes levantaram dúvidas sobre esta hipótese. Para além de os 

défices executivos deixarem de estar exclusivamente associados a lesões ou alterações nas 

regiões do pré-frontal, estudos demonstraram que nem todos os indivíduos com autismo 

demonstram dificuldades no âmbito das FE, e, quando acontece, não o demonstram nas 

mesmas áreas, nem com a mesma severidade. Tal demonstra, mais uma vez, a complexidade 

e heterogeneidade desta perturbação, que dificulta a investigação e consistência nos 

resultados dos estudos realizados nesta área. Desta forma, os investigadores afastaram-se da 

hipótese da existência de uma única alteração neurocognitiva primária como a causa 

subjacente do autismo considerando uma que engloba múltiplas alterações cognitivas 

(Pellicano, 2012). 

No entanto, as FE não deixam de desempenhar um papel fundamental para a 

compreensão do desenvolvimento dos indivíduos com PEA, particularmente ao nível das 

suas competências sociais, do seu sucesso escolar, das suas dificuldades de regulação e 

capacidades de adaptação a mudanças que ocorrem no dia-a-dia (Pellicano, 2012). Vários 
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são os estudos que demonstram um desempenho significativamente pior nas FE em 

indivíduos com PEA, comparativamente aos grupos de controlo (Demetriou et al., 2017). 

Geurts e colaboradores (2014) destacam quatro domínios das FE nos quais os 

indivíduos com PEA apresentam dificuldades: controlo inibitório, memória de trabalho, 

flexibilidade cognitiva e planeamento. 

Controlo inibitório. Os autores defendem que as dificuldades na inibição são 

observadas em situações de interação social, por exemplo, quando é necessário inibir a 

resposta considerada mais inapropriada. Além disso, defendem que a inibição poderá estar 

também relacionada com o facto de o indivíduo com PEA interpretar a linguagem no seu 

sentido literal (dificuldade em inibir o significado literal da expressão) e demonstrar 

comportamentos repetitivos (dificuldades na supressão de comportamentos). Assim, a 

evidência atual sugere que os indivíduos com PEA apresentam maior dificuldade em 

suprimir ou ignorar informação irrelevante ou que interfere com a informação considerada 

mais importante. 

Memória de trabalho. Relativamente à memória de trabalho, quando se fala de 

autismo, existe uma distinção entre memória de trabalho visual-espacial e verbal. Segundo 

Willcutt e colaboradores (2008), os indivíduos com PEA demonstram défices em ambos os 

tipos. No entanto, alguns investigadores sugerem uma maior evidência na memória de 

trabalho verbal (Williams et al., 2005, 2006), evidenciando dificuldades em armazenar, 

manter e recuperar informação visual-espacial (Corbett et al., 2009; Goldberg et al., 2005; 

Williams et al., 2005). Défices a este nível estão ainda correlacionados com sintomas de 

PEA, demonstrados em estudos com adultos (Verté et al., 2006). No seu dia-a-dia, os 

indivíduos com PEA utilizam suporte visual com o objetivo de lhes fornecer previsibilidade 

e segurança. Assim, surge a hipótese de que a necessidade da utilização de informação visual 

seja devido às dificuldades do indivíduo em recuperá-la na sua memória, uma vez que, ao 

fornecer o suporte de modo externo, se reduz a quantidade de memória de trabalho que é 

requerida. 

Tal como os défices de inibição, também as dificuldades ao nível da memória de 

trabalho afetam a vida social dos indivíduos. Situações sociais envolvem o processamento e 

a interpretação de várias informações, como o tom de voz, a expressão facial e a linguagem 

corporal. Segundo Baddeley (1992), os indivíduos com PEA apresentam também 

dificuldades em executarem diretrizes complexas, apesar de as compreenderem e 

possivelmente armazenarem.  
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Flexibilidade Cognitiva. Os défices a este nível remetem-nos para os 

comportamentos estereotipados e repetitivos, uma das caraterísticas essenciais da PEA. A 

rigidez poderá fornecer uma explicação para o facto de os indivíduos ficarem 

frequentemente absorvidos em determinadas ações quando realizam uma atividade, bem 

como a preferência pelo comportamento repetitivo e rotinas (Aguiar & Coelho, 2013). Além 

disso, as dificuldades em ajustar o seu comportamento a mudanças no ambiente despoletam, 

muitas vezes, desregulação quando algo inesperado acontece. Apesar de ser um construto 

que parece estar de forma tão evidente em défice nesta perturbação, os resultados têm sido 

inconsistentes devido à dificuldade em provar esta relação através de método experimental.     

Planeamento. Os défices no planeamento em indivíduos com autismo são evidentes, 

quando comparados com grupos de desenvolvimento neurotípico (Griebling et al., 2010; 

Pellicano, 2010), tratando-se de um domínio altamente complexo, com o qual a flexibilidade 

cognitiva e a memória de trabalho se encontram relacionados. Este défice poderá ser 

observado nas dificuldades demonstradas aquando da realização de simples tarefas do dia-

a-dia (e.g., organização das atividades da manhã de forma a chegarem a tempo à escola/ 

trabalho). Tal como os domínios anteriores, também as dificuldades sociais e de 

comunicação aparentam estar afetadas por défices ao nível do planeamento. Apesar de 

existirem estudos que contradizem esta ideia, na meta-análise de Geurts e Bringmann (2010), 

a existência de dificuldades nesta área relacionado com o autismo está explícito, 

independentemente da idade e da severidade da perturbação.  

Atenção. Além dos quatro domínios previamente discutidos, a atenção tem sido 

também o foco de vários investigadores. Relativamente à atenção seletiva, os estudos 

demonstram a possibilidade de esta variar de acordo com determinados fatores, 

nomeadamente, o contexto e a natureza do estímulo que requer atenção. Assim, os 

indivíduos aparentam seletividade excessiva perante alguns estímulos (Lovaas et al., 1979) 

mas, dificuldades em prestar atenção a outros (Burack et al., 1994). São também evidentes 

défices ao nível da atenção alternada, em momentos nos quais é necessário alternar o foco 

da atenção rapidamente. Porém, relativamente à atenção sustentada em apenas um foco, os 

indivíduos não evidenciam défices, porém, quando o reforço das tarefas é social, estes 

apresentam dificuldades (Allen & Courchesne, 2001).  

Regulação emocional. A investigação da regulação emocional em indivíduos com 

PEA está em crescimento, existindo evidências que defendem dificuldades nesta área. Na 

sua revisão com crianças com PEA entre os 12 e 72 meses, Cibralic e colaboradores (2019) 

concluíram que estas utilizavam diferentes estratégias de regulação e dependiam mais do 
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outro para regular as suas emoções. Acresce que, quando ocorrem situações de frustração, 

as crianças com autismo apresentam tendência em permanecer num nível mais elevado de 

afeto negativo (i.e., um termo abrangente que engloba estados de humor desagradáveis, tais 

como a angústia emocional e o medo; Watson et al., 1988), apesar de tentativas em acalmá-

las (Jahromi et al., 2012; Konstantareas & Stewart, 2006).  

Relativamente a adolescentes e jovens com a perturbação, estratégias mal adaptativas 

poderão aumentar, devido às alterações caraterísticas deste marco do desenvolvimento, 

incluindo as exigências sociais (Mazefsky & White, 2014). Estas estratégias incluem 

ruminação, negação, evitamento e entorpecimento emocional (Khor et al., 2014). Este 

padrão permanece na idade adulta – por exemplo, Samson e colaboradores (2012) 

reportaram que adultos com PEA utilizavam mais estratégias de supressão, 

comparativamente aos adultos do grupo normativo.  

 

 

1.2. Mindfulness 

  

O mindfulness apresenta as suas origens nas práticas de meditação orientais 

(Nyanaponik, 1962). Em 1979, Jon Kabat-Zinn desenvolveu o programa Redução de Stress 

Baseada em Mindfulness (MBSR), com o objetivo de proporcionar estratégias 

complementares à medicina tradicional a pacientes com dor crónica e stress (Kabat-Zinn, 

2003). Esta intervenção, permitiu a secularização e o surgimento de Intervenções Baseadas 

em Mindfulness (MBIs) na cultura ocidental. A Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness 

(MBCT; Teasdale et al., 1995), Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT; Hayes et al., 

1999) e Terapia Comportamental Dialética (DBT; Linehan, 1993a, 1993b), são algumas 

intervenções que surgiram posteriormente.  

Kabat-Zinn (2003) define mindfulness como a “consciência que emerge, quando 

prestamos atenção de propósito, no momento presente, sem julgar a experiência que se 

desdobra, de momento a momento” (p. 145). Esta definição apresenta alguns aspetos-chave 

desta prática, apresentados de seguida. 

• estar atento ao momento presente: O mindfulness engloba técnicas que 

encorajam a atenção a experiências internas (e.g., sensações corporais, 

pensamentos e emoções) e externas (e.g., sons e paisagens), no momento 

presente (Kabat-Zinn, 1994; Linehan, 1993a, 1993b).  
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• não julgar: Os indivíduos são encorajados a não atribuir nenhum julgamento às 

suas experiências (e.g., considerando-as boas ou más, importantes ou não 

importantes). Assim, todas as emoções, sensações ou perceções que surgem 

durante a prática de minduflness são observadas cuidadosamente e sem 

julgamento (Marlatt & Kristeller, 1999).  

• aceitar: A prática de mindfulness envolve a aceitação da realidade tal como ela 

é apresentada, em vez da sistemática tentativa de mudança de comportamentos, 

o que demonstra ser eficaz na redução de sintomas dos praticantes (Baer, 2003).  

Assim, este princípio envolve “experienciar os eventos de forma completa e sem 

defesa, tal como eles são” (Hayes, 1994, p. 30), enfatizando o papel importante 

da aceitação para a mudança de comportamentos durante o processo terapêutico.  

Por fim, será pertinente refletir sobre quais os benefícios encontrados nas MBIs, ou 

nas intervenções que incorporam as suas técnicas. Creswell (2017) destaca quatro dimensões 

nas quais a investigação demonstra resultados promissores do seu impacto: saúde física, 

mental, interpessoal e cognitiva.  

Relativamente à saúde física, o autor destaca o seu impacto na dor crónica, sistema 

imunitário, redução de sintomas e melhoria na qualidade de vida (e.g., Barrett et al., 2012; 

Davis et al., 2015; Kabat-Zinn 1982; Malarkey et al., 2013). Na área da saúde mental, existe 

evidência para a redução de recaídas de depressão em indivíduos em risco, bem como a 

melhoria de tratamentos de dependência de drogas (e.g., Ma & Teasdale, 2004; Westbrook 

et al., 2013). Demais, existem estudos que demonstram que as intervenções mindfulness 

podem contribuir para a redução da ansiedade, depressão e sintomas de indivíduos com 

Perturbação de Stress Pós-Traumático (e.g., Roemer & Orsillo, 2009; Polusny et al., 2015). 

Na área interpessoal, apesar de poucos estudos controlados, alguns sugerem que as 

intervenções poderão aumentar a satisfação nos relacionamentos e comportamentos pró-

sociais (e.g., Carson et al., 2004). O tópico seguinte dedica-se ao aprofundamento do impacto 

do mindfulness na área cognitiva, com ênfase nas FE, devido à sua pertinência para este 

estudo.  

 

1.2.1.  Mindfulness e as FE  

Na sua revisão, Creswell (2017) refere a existência de evidência do impacto da 

prática de mindfulness na área cognitiva. De facto, a investigação tem demonstrado o 

impacto positivo do mindfulness nas FE, nomeadamente, na atenção, memória de trabalho, 

controlo inibitório e flexibilidade cognitiva.  
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Atenção. O estudo do impacto do treino de mindfulness no domínio da atenção, tem 

tido uma maior incidência na população adulta, demonstrando resultados promissores e 

positivos (Chiesa et al., 2011). Na sua revisão sistemática, Mak e colaboradores (2017) 

demonstram a eficácia de MBIs na melhoraria de diferentes facetas da atenção em crianças 

e adolescentes. Os autores fazem notar que os estudos nos quais se evidenciaram melhores 

resultados, utilizaram métodos de avaliação quantitativos computadorizados, pelo que é 

pertinente refletir sobre o papel crucial do tipo de método utilizado para detetar os efeitos do 

mindfulness na atenção. Outros estudos poderão ser mencionados, tais como os de Johnson 

e colaboradores (2011) e de Napoli e colaboradores (2005). Ambos demonstraram melhorias 

significativas em testes de atenção seletiva, em idade pré-escolar e no ensino primário, 

respetivamente. De igual modo, na sua meta-análise, Dunning e colaboradores (2018) 

demonstraram que esta intervenção leva a melhorias significativas na atenção e em outros 

domínios das FE, englobando três estudos randomizados e controlados para a avaliação do 

impacto de MBIs em adolescentes e crianças. 

Memória de trabalho. Semelhante ao domínio da atenção, estudos com adultos 

demonstram o impacto positivo do treino de mindfulness na memória de trabalho (e.g., 

Chiesa et al., 2011; Jha et al., 2010; Mrazek et al., 2013). Lyons e DeLange (2016), referem 

a existência de estudos preliminares em escolas, que apontam para melhorias na memória de 

trabalho após o treino de mindulness. Estes fornecem o exemplo do estudo desenvolvido por 

Flook e colaboradores (2010), numa escola básica, no qual os pais reportaram melhorias nas 

FE, incluindo competências de memória de trabalho, depois da implementação de um 

programa de mindfulness. Na adolescência, existem também evidências de uma relação 

positiva entre o mindfulness e a memória de trabalho (e.g., Riggs et al., 2014).  

Flexibilidade cognitiva. Relativamente a este domínio, existem ainda poucos 

estudos que meçam individualmente a relação entre a prática de mindfulness e o seu impacto 

na flexibilidade cognitiva. No entanto, no seu estudo com adultos, Moore e Malinowski 

(2009), mediram a relação entre meditação, mindfulness e flexibilidade cognitiva. Os 

resultados foram promissores, havendo uma relação positiva entre o desempenho nas tarefas 

de flexibilidade cognitiva e a prática de meditação e níveis de mindfulness.   

Controlo inibitório. Comparativamente aos domínios anteriores, o controlo 

inibitório não tem sido estudado com tanta profundidade nos adultos. Porém, Lyons e 

DeLange (2016), sugerem que o treino de mindfulness pode levar a melhorias no controlo 

inibitório em crianças e adolescentes, mencionando um número vasto de estudos que 

apontam para a diminuição de problemas comportamentais relacionados com um fraco 
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controlo inibitório (e.g., Oberle et al., 2011; Oord et al., 2011; Weijer-Bergsma et al., 2011; 

Zylowska et al., 2007). Na adolescência em particular, Riggs e colaboradores (2014) 

apontam para a associação significativa entre o controlo inibitório e o mindfulness, sugerindo 

que esta prática necessita deste domínio para inibir pensamentos, emoções ruminativas, 

comportamentos e reações fisiológicas que dividam a atenção (Borders et al., 2010; 

Davidson et al., 2006).  

Regulação emocional. Existe uma forte evidência sobre o impacto do mindfulness 

na consciencialização, definição e experiência de emoções positivas e negativas (Heppner et 

al., 2015). Mais, o treino de mindfulness tem demonstrado ser capaz de promover a regulação 

de estados afetivos desagradáveis, diminuir a reatividade emocional, e aumentar os afetos 

positivos (i.e., um estado no qual o indivíduo se encontra, por exemplo, com energia, 

entusiasmado e ativo; Watson et al., 1988). O último observa-se numa variedade ampla de 

literatura, ou seja, em diferentes metodologias, faixas etárias, e populações clínicas (Baer, 

2003) e não clínicas (e.g., Brown & Ryan, 2003).  

Relativamente à melhor regulação de estados afetivos desagradáveis, a literatura 

defende que o mindfulness se encontra ligado a uma maior predisposição para permanecer 

ou experienciar emoções negativas. Esta capacidade é de extrema importância, uma vez que 

beneficia a regulação emocional, ao invés de negar e suprimir pensamentos e emoções 

desagradáveis. O aumento da regulação emocional aparenta estar correlacionado 

positivamente com a diminuição da reatividade a situações de stress e que causam tristeza 

(Heppner et al., 2015).  

Em suma, é possível encontrar na literatura vários estudos com resultados positivos, 

que associam a prática de mindfulness à melhoria de aspetos das FE, apesar de ainda ser 

necessário colmatar algumas falhas e responder a várias questões ainda por aberto 

relativamente à sua associação (Lyons & DeLange, 2016).  

 

 

1.3. Mindfulness e a PEA 

  

O mindfulness tem sido alvo de interesse para o tratamento de uma variedade de 

populações clínicas. Mais recentemente, esta prática tem sido aplicada para melhorar aspetos 

comportamentais e psicológicos de indivíduos com perturbações de desenvolvimento, 

incluindo a PEA (Hwang & Kearney, 2015). Assim, estudos com esta população 

demonstram resultados promissores, por exemplo, nos comportamentos agressivos, 
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sintomas físicos e psicológicos, como ansiedade, depressão, ruminação, agorafobia, 

somatização e problemas de sono (Kiep et al., 2015; Singh et al., 2011a, 2011b; Spek et al., 

2013). 

Hartley e colaboradores (2019) realizaram a mais recente meta-análise nesta área, 

interrogando-se relativamente à eficácia das intervenções mindfulness no aumento do bem-

estar subjetivo de indivíduos com PEA, tendo obtido resultados significativos. Mais, é 

possível destacar a meta-análise de Nicollet e colaboradores (2016) que obteve resultados 

significativos na redução da ansiedade nesta população e revisões sistemáticas que 

demonstram o impacto positivo desta intervenção em vários sintomas habitualmente 

associados à PEA, além da ansiedade (e.g., bem-estar psicológico, responsividade social, 

depressão, ruminação, problemas de pensamento, comportamentos agressivos) (Cachia et 

al., 2016; Hourston & Atchley, 2017). 

No entanto, não existe na literatura uma revisão que avalie o impacto do mindfulness 

nos défices cognitivos comummente associados à PEA, mais especificamente nas FE. Tal 

como observado no tópico anterior, estas poderão ser melhoradas pelo treino de mindfulness 

devido ao facto de este envolver na sua prática, por exemplo, o controlo no foco da atenção, 

a mudança flexível da atenção, a reflexão sobre as experiências do próprio, e notar os 

impulsos automáticos, permitindo ao indivíduo responder com consciência, substituindo a 

impulsividade (Zelazo & Lyons, 2012).   

É de referir que, em termos de intervenção, existem ainda dúvidas sobre qual a 

melhor forma de intervir com esta população, devido à sua complexidade e heterogeneidade 

na forma como se manifesta entre os indivíduos (Coelho & Aguiar, 2013). Assim, é clara a 

necessidade de encontrar novas formas de atuar, não só para favorecer o desenvolvimento 

dos indivíduos, mas também para o bem-estar das suas famílias (de Bruin et al., 2015).  

Em conclusão, uma vez que os estudos atuais criam uma perspetiva favorável 

relativamente à relação entre a prática de mindfulness e aspetos cognitivos dos indivíduos 

com PEA, parece ser relevante destacar e analisar o que existe na investigação. Neste 

sentido, o presente estudo teve como objetivo fazer a revisão da literatura existente sobre 

esta matéria, versando sobre os benefícios do mindfulness ao nível das FE em indivíduos 

com PEA.  
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II. Método 

 

 

Uma vez que a problemática e os objetivos do estudo já foram definidos, iremos 

passar à descrição do processo metodológico utilizado na realização deste trabalho. Neste 

contexto, optou-se pela realização de uma revisão sistemática que teve como objetivo 

analisar, criticar e sintetizar a literatura existente relativamente ao tópico em questão, 

permitindo gerar novas perspetivas e teorias sobre o assunto em revisão, bem como 

identificar possíveis falhas e indicações para a investigação futura (Caldwell & Bennett, 

2020; Torraco, 2005). De modo a assegurar o rigor, a clareza e a precisão do método, esta 

revisão seguiu as diretrizes da estrutura PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses; Moher et al., 2009), detalhadas de seguida.  

 

 

2.1. Pesquisa  

 

2.1.1. Questão de investigação  

Para a construção da questão de investigação do presente estudo, que orientou toda a 

pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO que representa o acrónimo: População, Intervenção, 

Comparação e “Outcomes” (resultados) (Calwell & Bennett, 2020). Na Tabela 1 apresenta-

se a construção da questão de investigação da presente revisão, seguindo os quatro elementos 

fundamentais da estratégia PICO acima referidos. Tal como mencionado anteriormente, esta 

revisão pretende compreender os benefícios da prática de mindfulness ao nível das FE, em 

indivíduos com PEA. 

 

Tabela 1 

PICO (população, intervenção, comparação, resultados) 

População Crianças, adolescentes e adultos com PEA 

Intervenção  Mindfulness  

Comparação  Outros tipos de intervenção e/ou condição placebo e/ou controlos de 

desenvolvimento neurotípico  

Resultado  Melhoria de pelo menos um domínio das FE 
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2.1.2. Bases de dados  

A pesquisa de artigos foi realizada entre o mês de julho e agosto de 2020, através da 

utilização do motor de busca EBSCOhost. Além de terem sido utilizadas bases de dados 

académicas, foram também utilizadas aquelas que se inserem nas áreas da Psicologia e da 

Educação, devido à sua relação com o tema do presente estudo. Deste modo, recorreram-se 

às seguintes bases de dados: Academic Search Ultimate, APA PsycArticles, APA PsycInfo, 

Education Source, Fonte Acadêmica, Psychology and Behavioral Sciences Collection, 

Teacher Reference Center, The Serials Directory e ERIC.  

 

2.1.3. Termos de pesquisa  

De forma a responder à questão de investigação colocada sem restringir demasiado 

os resultados, foram selecionadas as seguintes palavras-chave: Mindfulness AND autism OR 

asd OR autism spectrum disorder OR aspergers OR asperger syndrome OR AS.  

 

2.1.4. Critérios de elegibilidade  

 Relativamente ao processo de elegibilidade dos estudos, a pesquisa foi restrita a 

artigos científicos revistos por pares, entre 2010 e 2020.  

Foram estabelecidos critérios de inclusão, com o objetivo de responder à questão de 

investigação, sendo estes: (1) aplicação de intervenções baseadas em mindfulness; (2) 

aplicadas diretamente a indivíduos com PEA, sem restrição de idade; e (3) inclusão de 

medidas e resultados relativamente a pelo menos um domínio das funções executivas.  

Relativamente aos critérios de exclusão, estes foram os seguintes: (1) estudos que 

direcionam a sua intervenção apenas aos pais/ cuidadores/ professores de indivíduos com 

PEA; (3) estudos que sejam direcionados a indivíduos com outras perturbações; (4) estudos 

que não incluam estratégias de mindfulness nas suas intervenções; (5) estudos que não sejam 

publicados em inglês, português ou espanhol; (6) Meta-análises, revisões, capítulos de livros, 

dissertações; (7) estudos que não incluam a avaliação de pelo menos uma FE.  

 

 

2.2. Procedimento  

 

2.2.1. Recolha de dados  

A seleção dos artigos ocorreu em duas fases, respeitando os critérios de inclusão/ 

exclusão previamente estabelecidos. Após serem removidos os duplicados, a primeira fase 
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de seleção teve por base o título e resumo dos artigos. De seguida, a segunda fase requereu 

a leitura integral de cada artigo potencialmente elegível. Todo este processo de seleção 

encontra-se demonstrado no fluxograma PRISMA (Moher et al., 2009), presente na Figura 

1.  Ambas as fases de análise foram realizadas por duas pessoas de forma independente e os 

desacordos foram resolvidos através de discussão entre as mesmas, havendo consenso nas 

decisões.  

 

2.2.2 Análise de dados  

Após selecionados os estudos, estes foram analisados e resumidos, com enfoque dado 

a todos os resultados relacionados com o impacto da prática de mindfulness em pelo menos 

um domínio das FE, em indivíduos com PEA.  

Adicionalmente, foi realizada uma avaliação informal do risco de viés (i.e., o risco 

de existirem erros ou desvios sistemáticos, representados nos resultados ou inferências 

realizadas; Higgins & Green, 2011) dos estudos incluídos, de forma a compreender a 

severidade dos erros metodológicos existentes.  

 Esta avaliação informal foi realizada com base na ferramenta ROBINS-I (Sterne et 

al., 2016), que não pôde ser utilizada formalmente devido ao facto de nenhum estudo incluir 

grupo de comparação/controlo. Desta forma não nos foi possível responder a questões que 

abordam ou assumem a existência de um grupo de controlo (e.g., se os métodos de avaliação 

são comparáveis entre grupos), o que compromete uma definição do risco de viés em cada 

domínio e, subsequentemente, no geral. Inclusive, os autores abordam a possível 

desadequação das questões para determinadas metodologias.  

 Ainda assim, foram avaliadas de forma informal as seguintes dimensões: (1) viés 

por confounding (i.e., quando a escolha dos indivíduos que recebem a intervenção é 

influenciada por fatores de prognóstico, por exemplo, a severidade da perturbação e a 

presença de comorbilidades); (2) viés devido à seleção dos participantes (i.e., por exemplo, 

se a seleção de participantes foi influenciada por caraterísticas observadas após a 

intervenção; ou pelo tempo do follow-up, por exemplo, quando a intervenção não inicia ao 

mesmo tempo para todos os participantes); (3) viés devido a dados perdidos (i.e., quando 

estão em falta dados de participantes no follow-up e quando ocorre a exclusão de 

participantes devido à falta de informação); (4) viés nas medidas de avaliação (i.e., quando 

os informantes estão cientes da intervenção, ou seja, quando não há blindness); (5) viés na 

seleção dos resultados reportados (i.e., quando, de entre vários resultados, os autores 

escolhem partilhar, apenas, aqueles que vão de encontro às hipóteses que estabeleceram, ou 
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apenas aqueles em que obtiveram diferenças significativas) (Sterne et al., 2019). De referir 

que dois domínios não foram avaliados por não incluírem pelo menos uma questão que 

pudesse ser respondida (viés na classificação das intervenções e viés devido a desvios da 

intervenção pretendida).  
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III. Resultados 

 

 

 Numa fase inicial de pesquisa, obteve-se um total de 278 artigos. Destes, 113 foram 

excluídos automaticamente por serem duplicados, restando assim 165 artigos. Obedecendo 

a todos os critérios de inclusão, foram excluídos 153 artigos.  

Assim, após a primeira fase de pesquisa, obteve-se um total de 12 artigos para 

analisar numa segunda fase. Após analisados, sete artigos foram selecionados para esta 

revisão de literatura. As razões para exclusão foram as seguintes: (1) um estudo não avaliou 

nenhum domínio das FE; (2) o método de avaliação de quatro estudos teve como base 

observações comportamentais, ou seja, não foram utilizadas medidas laboratoriais ou 

ecológicas. Todo este processo de seleção encontra-se descrito no fluxograma PRISMA 

(Moher et al., 2009), evidenciado infra na Figura 1.  

 

Figura 1 

Fluxograma PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) 
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3.1. Caraterísticas dos estudos  

 

Os estudos selecionados foram conduzidos em diferentes partes do mundo, 

nomeadamente nos Estados Unidos da América (n = 3), na Holanda (n = 2), na Austrália (n 

=1) e no Canadá (n = 1).  

 Relativamente às idades dos participantes, os estudos cobrem diferentes faixas etárias 

de indivíduos com PEA, desde a infância até à idade adulta, sendo a idade mínima 8 e a 

máxima 23 anos. Ainda assim, é possível verificar uma maior incidência na fase da 

adolescência, havendo apenas um estudo que não inclui esta faixa etária. Dos seis estudos 

que incluem adolescentes, três incluem também crianças (Hwang et al., 2015; Juliano et al., 

2020; Ridderinkhof et al., 2017), dois incluem jovens adultos (de Bruin et al., 2015; Salem-

Guirgis et al., 2019), e um inclui somente adolescentes (Conner et al., 2018). O estudo de 

Conner e White (2018) é direcionado apenas a jovens adultos. Ainda no que concerne aos 

participantes, a maioria corresponde ao sexo masculino e encontra-se no extremo mais 

ligeiro da condição, podendo ou não apresentar comorbilidades (e.g., PHDA, dificuldades 

de aprendizagem, problemas de comportamento, défices na regulação emocional). 

A maioria dos estudos realizou a sua intervenção num ambiente clínico administrada 

por profissionais treinados (Conner & White, 2018; Conner et al., 2018; de Bruin et al., 2015; 

Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019). Encontra-se também incluído um 

estudo cuja intervenção foi administrada pelos pais em casa, após um período de treino 

(Hwang et al., 2015) e um estudo implementado no contexto escolar por profissionais com 

treino em mindfulness (Juliano et al., 2020).  

 No que diz respeito à intervenção utilizada, vários estudos recorreram ao protocolo 

MYmind (de Bruin et al., 2015; Hwang et al., 2015; Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis 

et al., 2019), adaptado para indivíduos com autismo. Este baseia-se no protocolo MYmind 

desenhado para crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) 

(Van der Oord et al., 2012; Van der Weijer-Bergsma et al., 2011) e no treino mindfulness 

para adultos (Spek et al., 2013). Assim, estão incluídos exercícios baseados na MBCT (Segal 

et al., 2012) e na MBSR (Kabat-Zinn, 1982), administrados durante nove ou dez sessões de 

90 minutos (810 ou 900 minutos no total). É de notar que a maioria dos estudos recorreu ao 

formato de grupo, e apenas um realizou sessões individuais administradas pelos próprios 

pais (neste caso, pelas mães). Além disso, em todos os estudos que incluíram este programa, 

a intervenção foi administrada também aos pais dos participantes.  
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  Por outro lado, um estudo utilizou um programa escolar baseado em mindfulness 

(Juliano et al., 2020), composto por 16 sessões de grupo de 30 minutos (480 minutos no 

total). Conner e White (2018) e Conner e colaboradores (2018) utilizaram MBIs direcionadas 

à regulação emocional, de 15 semanas no total, e 16 sessões individuais de 45 a 50 minutos, 

respetivamente. Conner e White (2018) utilizou a MABI (Mindfulness- and acceptance-

based intervention) e os últimos desenvolveram um programa que intitularam de EASE 

(Emotional Awareness and Skills Enhancement).  

Relativamente ao método, todos os estudos são quasi-experimentais (não 

randomizados), sem grupo de controlo.   

Por fim, a avaliação informal do risco de viés evidenciou que todos os estudos 

apresentam, possivelmente, um risco de viés severo nas medidas de avaliação, uma vez que 

não houve blindness, ou seja, os informantes que reportaram dados sobre a evolução dos 

participantes eram os pais ou os próprios indivíduos, que detinham conhecimento sobre a 

tipologia de intervenção que teria sido implementada. Além disso, o viés devido a dados 

perdidos é, no geral, moderado. Os restantes domínios aparentam, no geral, ter um risco de 

viés baixo, sendo necessário ter em conta que o facto de não existir um grupo de controlo é 

considerado per se um risco.  

As informações relativas às caraterísticas dos estudos encontram-se resumidas em 

tabela no Anexo A.  

 

 

3.2. Medidas de avaliação   

 

Várias medidas foram utilizadas nos estudos para medir as FE. As medidas utilizadas 

podem ser subdivididas em duas categorias: medidas neuropsicológicas baseadas no 

desempenho e questionários comportamentais. Dos sete estudos, três medidas 

neuropsicológicas baseadas no desempenho foram utilizadas no estudo de Juliano e 

colaboradores (2020): (1) Walk/ Don’t Walk (W/DW) da escala do Test of Everyday 

Attention for Children (TEA-Ch; Henry & Bettenay, 2010); (2) Color-Word Interference 

Test (CWIT) da escala do Delis-Kaplan’s Executive Function System (D-KEFS; Delis et al., 

2001); (3) Cancellation subtest (CN) da Wechsler Scale of Intelligence for Children (WISC-

IV; Wechsler, 2003).  

No entanto, é importante notar que a grande maioria não utilizou medidas baseadas 

no desempenho, recorrendo a questionários comportamentais: (1) Social Responsiveness 
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Scale (SRS; Constantino et al., 2003); (2) Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; 

Gratz & Roemer, 2004)  (3) Child Behaviour Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla, 

2001; Verhulst & Van der Ende, 2013); (4) Youth Self Report (YSR; Verhulst & Van der 

Ende, 2013); (5) The Behavior Assessment System for Children (BASC-2; Reynolds & 

Kamphaus, 2004); (6) Emotion Regulation Checklist (ERC; Shields & Cicchetti, 1997); (7) 

Response to Stress Questionnaire, Social Stress Version (RSQ; Connor-Smith, 2000); (8) 

Emotion Dysregulation Inventory (EDI; Mazefsky et al., 2018a, 2018b); (9) Ruminative 

Response Scale (RRS; Treynor et al., 2003); (10) Emotion Regulation Checklist (ERC; 

Shields & Cicchetti, 1997); (11) Emotion Regulation Questionnaire-Child (ERQ-CA; 

Gullone & Taffe, 2012).  

 

 

3.3. Efeitos da intervenção  

 

De forma a determinar a eficácia das intervenções nas FE, os resultados de cada 

estudo foram examinados. Dos sete estudos, apenas um reportou melhorias em medidas 

baseadas no desempenho (Juliano et al., 2020) e seis reportaram melhorias em questionários 

comportamentais (de Bruin et al., 2015; Conner & White, 2018; Hwang et al., 2015; 

Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019). Assim, foi possível observar 

resultados nos domínios da atenção (Hwang et al., 2015; Juliano et al., 2020; Ridderinkhof 

et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019), flexibilidade cognitiva (de Bruin et al., 2015), 

controlo inibitório (Juliano et al., 2020) e regulação emocional (Conner & White, 2018; 

Conner et al., 2018; Salem-Guirgis et al., 2019), descritos de seguida e resumidos no Anexo 

B.  

 

 3.3.1. Atenção  

 Dos sete estudos, três reportaram melhorias significativas na atenção (Hwang et al., 

2015; Juliano et al., 2020; Ridderinkhof et al., 2017) e um não observou melhorias (Salem-

Guirgis et al., 2019). De referir que, dos três estudos que reportaram melhorias, um utilizou 

medidas baseadas no desempenho (Juliano et al., 2020) de forma a perceber os efeitos na 

atenção seletiva.  

 O estudo de Hwang e colaboradores (2015) foi composto por duas fases: a 

administração da intervenção às mães e posterior administração da intervenção diretamente 

aos indivíduos com PEA, pelas mães. A avaliação foi realizada em três momentos distintos: 
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(1) antes da intervenção às mães; (2) depois da intervenção às mães; (3) depois da 

intervenção aos indivíduos com PEA. Esta avaliação foi feita com recurso a questionários 

comportamentais (CBCL), preenchidos pelas mães das crianças e adolescentes. Foi possível 

observar resultados significativos na atenção em metade dos participantes imediatamente 

após a intervenção ser administrada às mães, resultados que foram reforçados após a 

intervenção direta aos indivíduos, não havendo no entanto conhecimento sobre os tamanhos 

do efeito. 

Por outro lado, o estudo de Ridderinkhof e colaboradores (2017), utilizou os mesmos 

meios de avaliação do estudo anterior (CBCL) preenchidos pelos pais, juntamente com um 

questionário preenchido pelos próprios participantes (YSR). No entanto, este estudo recorreu 

a mais momentos de avaliação (pré-intervenção, pós-intervenção, follow-up de 2 meses e de 

1 ano). Neste, foi reportada uma diminuição significativa nos problemas de atenção com um 

pequeno tamanho do efeito no pós-teste (d = 0.32) e no follow-up de 2 meses (d = 0.44), e 

um tamanho do efeito médio no follow-up de 1 ano (d = 0.58). Através do YSR, as crianças 

e adolescentes não reportaram melhorias significativas no pós-teste, mas reportaram 

melhorias com um tamanho do efeito médio no follow-up de 2 meses (d = 0.57) e de 1 ano 

(d = 0.68).  

 Juliano e colaboradores (2020) recorreram a medidas de avaliação baseadas no 

desempenho para avaliar a atenção seletiva (CN) em dois momentos (pré-intervenção e pós-

intervenção). Os autores observaram melhorias significativas após a intervenção, com um 

tamanho do efeito amplo (d = 0.87). 

 Relativamente ao estudo de Salem-Guirgis e colaboradores (2019), a avaliação dos 

efeitos da intervenção ocorreu em quatro momentos (baseline, pré-intervenção, pós-

intervenção e follow-up de 10 semanas), com recurso a um questionário preenchido pelos 

adolescentes (BASC-2 SRP), que é constituído pela componente inatenção/hiperatividade.  

Nesta, os jovens não reportaram melhorias significativas, o que contradiz os resultados 

mencionados anteriormente.  

 

3.3.2. Flexibilidade cognitiva  

 Foi possível observar resultados relativos ao domínio da flexibilidade cognitiva em 

apenas um estudo (de Bruin et al., 2015). No estudo realizado por de Bruin e colaboradores 

(2015), a avaliação foi realizada em três momentos distintos (pré-teste, pós-teste e follow-up 

de 9 semanas), na qual foram observadas melhorias significativas na responsividade social, 
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através do SRS (d = 0.33). Neste questionário, os pais afirmaram que os filhos se 

encontravam mais flexíveis e com menos pensamentos obsessivos.  

 

3.3.3. Controlo inibitório  

Neste tópico, está incluído um estudo, que espelha resultados relativos à inibição 

(Juliano et al., 2020). 

 No estudo de Juliano e colaboradores (2020), é feita a distinção entre duas 

componentes da inibição, avaliadas por medidas baseadas no desempenho: (1) inibição da 

resposta prepotente, avaliada pelo W/DW; e (2) controlo de interferência, avaliado pelo 

CWIT. A primeira é definida como a capacidade de substituir a propensão em responder de 

certa maneira, de forma a atingir o objetivo desejado (Miyake et al., 2000); e a segunda é 

definida pelos autores como a permanência na tarefa, sem deixar que distrações interfiram 

no seu desempenho. Os resultados foram significativos, demonstrando melhorias em ambas 

as tarefas após a intervenção, com tamanhos do efeito medianos (d = 0.59; d = 0.66, 

respetivamente).  

 

3.3.4. Regulação emocional  

Neste domínio, é possível destacar três estudos recentes (Conner & White, 2018; 

Conner et al., 2018; Salem-Guirgis et al., 2019).  

O estudo de Conner e White (2018) avaliou a regulação emocional através do 

questionário DERS, em cinco momentos (baseline de 3 ou 4 semanas, pré-intervenção, a 

meio da intervenção, pós-intervenção, e follow-up de 6 semanas). Os autores observaram 

uma diminuição significativa na desregulação emocional imediatamente após a intervenção 

mindfulness. Neste questionário está incluída a componente de controlo de impulsos, na qual 

os autores observaram melhorias confiáveis em quatro participantes (três logo após a 

intervenção e no follow-up, e um apenas após a intervenção) e o enfraquecimento em um. 

Conner e colaboradores (2018) encontraram resultados semelhantes com a utilização 

de dois questionários: EDI e RSQ, administrados em quatro momentos distintos (baseline, a 

meio da intervenção, pós-intervenção, follow-up de 3 meses). As medidas de regulação 

emocional reportadas pelos pais obtiveram tamanhos de efeito médios e elevados. No EDI, 

os pais reportaram um valor de d = 0.67 para a reatividade; no RSQ, os pais reportaram um 

efeito d = 2.64 e d = 1.77, para o envolvimento e não envolvimento involuntário, 

respetivamente. De notar que não se observaram mudanças significativas em nenhuma das 

subescalas do RSQ, quando reportadas pelo próprio participante. Os autores salientam que 
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todos os participantes demonstraram mudanças significativas em pelo menos uma das 

medidas de regulação emocional após a intervenção.  

  Por fim, o estudo de Salem-Guirgis e colaboradores (2019) avaliaram a regulação 

emocional através dos questionários RRS, ERQ e ERC. Relativamente ao primeiro, no pós-

teste os jovens apenas reportaram mudanças significativas na subescala reflexão, com um 

tamanho do efeito pequeno, mantendo-se no follow-up. Porém, no follow-up observaram-se 

mudanças significativas na subescala depressão e no total.  No teste ERQ verificaram-se 

melhorias significativas na subescala reavaliação cognitiva no pós-teste, porém estes 

resultados não se mantiveram no follow-up, e não foram observadas melhorias significativas 

na subescala supressão expressiva. Por fim, no ERC houve uma tendência para melhoria no 

pós-teste na escala das estratégias de regulação emocional, que surgiu como significativa no 

follow-up. A escala de labilidade/ negatividade reflete resultados relativamente à 

flexibilidade no pensamento e à regulação da raiva e a experiência de mudanças de humor. 

Porém, esta apenas tendeu para melhorias no pós-teste, não sofrendo alterações 

significativas.  
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IV. Discussão 

 

 

 O objetivo do presente estudo foi analisar, criticar e sintetizar a literatura existente 

relativamente aos benefícios do mindfulness ao nível das FE em indivíduos com PEA. 

Através desta revisão da literatura, pretendeu-se dar ênfase ao tema em estudo, que para 

nosso conhecimento, nunca foi alvo de uma revisão prévia, de forma a ser possível identificar 

eventuais lacunas e fornecer novas perspetivas para a investigação futura. Assim, um total 

de 278 artigos foram inicialmente identificados e, após a remoção de 113 duplicados, 

procedeu-se à análise dos resumos e títulos de 165 artigos. Após a primeira fase da pesquisa, 

procedeu-se à leitura integral de um total de 12 artigos para verificação dos critérios de 

inclusão/exclusão. Após esta leitura, sete estudos foram considerados elegíveis, por 

respeitarem todos os critérios.  

Relativamente aos estudos incluídos, será importante salientar importantes 

caraterísticas metodológicas. Os participantes foram na sua maioria adolescentes do sexo 

masculino no extremo mais ligeiro da condição, que poderiam incluir comorbilidades (e.g., 

PHDA). Apesar de serem a minoria, estão também incluídas crianças e jovens adultos.  

Todos os estudos elegíveis são quasi-experimentais (sem randomização), e sem 

grupo de controlo, sendo importante referir que quase a totalidade se trata de estudos piloto 

e apenas três estudos tinham o objetivo principal de avaliar especificamente FE, 

demonstrando que esta é uma área de investigação extremamente recente e em crescimento.   

A presente revisão sistemática inclui quatro intervenções distintas. O protocolo 

MYmind foi administrado em quatro estudos (de Bruin et al., 2015; Hwang et al., 2015; 

Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019), apesar de variarem em formato 

(individual ou em grupo) e administração (a intervenção de um estudo foi administrado pelas 

mães dos participantes). Mais, estão incluídas na revisão intervenções direcionadas 

especificamente à regulação emocional, EASE e MABI, utilizadas pelos estudos de Conner 

e White (2018) e Conner e colaboradores (2018), respetivamente. Por fim, o programa 

escolar (Mindful Schools) diz respeito à intervenção utilizada por Juliano e colaboradores 

(2020). O local de intervenção que predomina é o ambiente clínico, porém estão também 

incluídos estudos cujo local foi a casa dos participantes e a escola.  

Os domínios das FE avaliados por cada estudo foram a atenção (avaliada em quatro 

estudos), a flexibilidade cognitiva (em um estudo), o controlo inibitório (em um estudo), e a 

regulação emocional (em três estudos). Todos os estudos incluídos destacaram melhorias em 
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pelo menos um domínio executivo. Estes resultados estão em linha com a revisão recente de 

Dunning e colaboradores (2018), que demonstra a eficácia de MBIs nas FE de crianças e 

adolescentes de desenvolvimento típico, resultados também observados em jovens e adultos 

com PHDA (Chimiklis et al., 2018; Poissant et al., 2019).  

Contudo, consideramos importante refletir sobre o facto da memória de trabalho, 

domínio também em défice em indivíduos com autismo (Willcutt et al., 2008) não ser 

referido em nenhum estudo. Esta tem demonstrado melhorias após treinos de mindfulness 

em crianças, adolescentes e adultos não só em populações não clínicas (e.g., Chiesa et al., 

2011; Flook et al., 2010; Riggs et al., 2014), mas também clínicas (e.g., Bachmann et al., 

2018).  

Os resultados demonstraram que a maioria dos estudos que utilizaram questionários 

comportamentais para avaliar as FE evidenciam eficácia em melhorar um ou mais domínios 

executivos em crianças, adolescentes e jovens adultos com PEA. No único estudo que 

utilizou medidas baseadas no desempenho, os resultados foram também promissores. De 

seguida, segue-se a descrição geral de cada domínio à luz dos estudos que o avaliaram.   

 

 

4.1. Discussão dos resultados das intervenções por domínio executivo  

  

 4.1.1. Atenção 

 Este domínio é o que apresenta mais estudos, com um total de quatro (Hwang et al., 

2015; Juliano et al., 2020; Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019). Estes 

estudos evidenciam melhorias nos problemas de atenção e, em particular, na atenção seletiva 

de indivíduos com PEA. Todavia, salienta-se a heterogeneidade na intervenção. Neste 

domínio estão incluídos estudos que efetuam uma intervenção individual ou em grupo, 

administrada por profissionais ou pelas mães; em casa, na escola ou em âmbito clínico; e 

que utilizam medidas de avaliação através de questionários comportamentais ou medidas 

laboratoriais.  

Os estudos de Hwang e colaboradores (2015) e de Ridderinkhof e colaboradores 

(2017) recorreram ao mesmo instrumento de avaliação e ao mesmo programa de intervenção, 

tendo ambos obtido melhorias significativas.  

O primeiro reportou melhorias logo após o treino ser administrado apenas às mães, 

sugerindo que existe uma influência direta do seu bem-estar no comportamento das crianças 
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com PEA (Hwang et al., 2015). Estes resultados continuaram a melhorar quando a 

intervenção foi diretamente administrada às crianças. 

Apesar de ambos terem recorrido ao mesmo programa de intervenção (MYmind), 

Ridderinkhof e colaboradores (2017) incluem uma amostra maior e mais momentos e 

instrumentos de avaliação. Neste, foram reportadas reduções significativas nos problemas 

de atenção imediatamente após a intervenção mindfulness, que se mantiveram após 1 ano. 

Quando reportado pelos participantes, estas reduções apenas foram significativas a longo 

termo, ou seja, no follow-up de 2 meses e 1 ano.   

O estudo de Salem-Guirgis e colaboradores (2019) também utiliza a intervenção 

MYmind. Porém, contraria os resultados dos estudos anteriores, uma vez que os 

participantes não reportaram alterações significativas no domínio da atenção. O facto deste 

domínio ter sido avaliado apenas pelos próprios adolescentes poderá ter influenciado estes 

resultados, uma vez que os informantes dos estudos anteriores incluíram também os pais.  

Por outro lado, o estudo de Juliano e colaboradores (2020) distingue-se dos anteriores 

principalmente pelo programa utilizado (Mindful Schools) e pelo método de avaliação, tendo 

obtido resultados significativos em medidas baseadas no desempenho.  

 Estes estudos apresentam algumas limitações que devem ser tidas em conta quando 

se interpretam os seus resultados. Todos os autores referem a ausência de um grupo de 

controlo como uma limitação. Além disso, Hwang e colaboradores (2015) salientam o 

tamanho da amostra, o possível viés na sua escolha, a avaliação ser realizada pelas mães e o 

facto de um par mãe/filho não ter completado o treino; Ridderinkhof e colaboradores (2017) 

referem o facto de os participantes frequentarem outras terapias em paralelo; Salem-Guirgis 

e colaboradores (2019) destacam, também, o tamanho reduzido da amostra, o facto de a 

administração da intervenção ser realizada por profissionais diferentes em cada grupo de 

intervenção, um possível viés na avaliação (por terem sido preenchidos pelos pais e 

participantes) e a probabilidade de estar presente um erro Tipo I. Por fim, Juliano e 

colaboradores (2020) destacam a não randomização (presente também nos estudos 

anteriores) e a participação de uma amostra pouca representativa (a maioria dos participantes 

são caucasianos no extremo mais ligeiro da condição).   

Em suma, os estudos incluídos fornecem indicações de que o treino de mindfulness 

terá efeitos positivos no domínio da atenção em indivíduos com PEA. Apesar de poucos, 

estes estudos permitem observar que os benefícios do mindfulness na atenção parecem ser 

paralelos em diferentes formatos de intervenção e avaliação. Estes resultados estão de acordo 
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com as revisões sistemáticas de Chiesa e colaboradores (2011) que inclui estudos com 

adultos, e a de Mak e colaboradores (2017), dirigida a crianças e adolescentes.  

Recorrendo ao estudo de Juliano e colaboradores (2020), os autores defendem que o 

facto de existir um foco intencional numa atividade em específico, bem como um aumento 

da consciência a mudanças não intencionais na atenção, são fatores que poderão explicar um 

impacto positivo do mindfulness na atenção.  

 

 4.1.2. Flexibilidade cognitiva  

Este domínio conta apenas com o estudo de (de) Bruin e colaboradores (2015), que, 

à semelhança de outros, utilizou a intervenção MYmind. Os pais reportaram que os 

adolescentes estavam mais flexíveis e com menos pensamentos obsessivos. Mais, os autores 

afirmam que foram observadas melhorias na TdM, TCC e FE, teorias cognitivas em défice 

na PEA.  

Consideramos que este domínio merece mais atenção na investigação, uma vez que 

são ainda poucos os estudos que o avaliam com rigor. Os autores destacam algumas 

limitações, tais como: (1) a ausência de um grupo de controlo; (2) o tamanho da amostra; (3) 

o facto de os participantes não apresentarem dificuldades nas capacidades cognitivas (não 

sendo possível generalizar estes resultados para todo o espetro); e (4) o facto de não terem 

sido utilizadas medidas objetivas de avaliação.  

Ainda assim, estes resultados estão de acordo com o estudo de Moore e Malinowski 

(2009), já mencionado anteriormente, que encontrou uma relação positiva entre a prática de 

meditação, níveis de mindfulness e a flexibilidade cognitiva em adultos. Neste estudo, foram 

utilizadas medidas baseadas no desempenho para avaliar a flexibilidade cognitiva e a 

atenção: o Stroop interference (MacLeod, 1991) e o d2-concentration and endurance test 

(d2-test; Brickenkamp, 1962).  

De facto, na prática de mindfulness, os indivíduos são encorajados a treinar a 

mudança flexível da atenção. Tal ocorre, por exemplo, quando durante as meditações estes 

devem alterar entre o foco na sua respiração e o foco nos sons à sua volta, o que poderá 

explicar os seus efeitos na flexibilidade cognitiva (de Bruin et al., 2015).  

 

4.1.3 Controlo inibitório 

Este domínio foi avaliado apenas no estudo de Juliano e colaboradores (2020), já 

descrito anteriormente, que utilizou medidas baseadas no desempenho para avaliar este 

domínio, tendo obtido resultados positivos.  
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Existem outros estudos que, apesar de não terem cumprido os critérios de inclusão 

para esta revisão, uma vez que utilizaram medidas de avaliação unicamente observacionais, 

confirmam estes resultados. Referimo-nos aos estudos de Singh e colaboradores (2011a, 

2011b) que observaram aumentos no autocontrolo de uma pequena amostra de adolescentes 

com Asperger. Estes apresentavam comportamentos agressivos, que diminuíram durante o 

curso da administração de um exercício mindfulness (Soles of Feet; Singh et al., 2008) e que 

se extinguiram durante o follow-up de 4 anos. Este exercício consiste no foco intencional da 

atenção na sola dos pés do próprio indivíduo, quando ocorrem situações que possam 

despoletar comportamentos agressivos (físicos e/ ou verbais) (Singh et al., 2008).  

Os autores explicam estes resultados pelo facto de o mindfulness permitir ao 

indivíduo deixar de focar a sua atenção num estado emocional ou acontecimento, passando 

a focar-se numa parte neutra do corpo. Dessa forma, este pode acalmar-se e reagir de forma 

mais adequada (Singh et al., 2001b). Juliano e colaboradores (2020) também atribuem este 

efeito positivo a alterações na atenção, sugerindo que os indivíduos são capazes de a 

controlar de forma consciente e ativa com o objetivo de melhorar o domínio inibitório. 

 

4.1.4. Regulação emocional 

A regulação emocional é avaliada em três estudos (Conner & White, 2018; Conner 

et al., 2018; Salem-Guirgis et al., 2019).  

O estudo de Conner e White (2018) utilizou a intervenção MABI, com o objetivo 

específico de diminuir dificuldades ao nível da regulação emocional. Os autores avaliaram 

este domínio, tendo observado que alguns participantes tinham mais acesso a estratégias 

adequadas de regulação emocional, uma melhor aceitação das emoções e a diminuição geral 

de sintomas de distress (i.e., um estado de sofrimento emocional, que normalmente acarreta 

sintomas de depressão e ansiedade; Arvidsdotter et al., 2015). É importante destacar que 

estes resultados dizem também respeito a efeitos relativos ao controlo de impulsos, que, no 

contexto do instrumento de avaliação utilizado é definido como “o controlo de 

comportamentos quando são experienciadas emoções negativas” (Gratz & Roemer, 2004, p. 

47) e, como tal, insere-se neste domínio.  

As limitações mencionadas pelos autores são as seguintes: (1) participantes sem 

dificuldades de regulação emocional nem com comorbilidades psiquiátricas; (2) amostra 

sem randomização; (3) indivíduos com autismo de alto funcionamento (não sendo possível 

extrapolar os resultados para todo o espetro); (4) o facto da confiabilidade entre os 

avaliadores ser baixa (não sendo possível realizar conclusões na fidelidade) (5) e a 
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heterogeneidade existente entre os participantes nos padrões de mudança (sendo impossível 

tirar conclusões claras sobre o efeito da intervenção). Sendo este um estudo para testar, 

principalmente, a viabilidade desta intervenção nesta população, estes resultados são apenas 

indicativos. No entanto, deve ser valorizado o facto de terem sido notadas mudanças 

confiáveis em alguns participantes, imediatamente após um curto treino de mindfulness.  

Por outro lado, o estudo de Conner e colaboradores (2018) recorre à intervenção 

EASE, especificamente direcionada para colmatar dificuldades neste domínio. Melhorias em 

pelo menos uma medida da regulação emocional foram observadas em todos os 

participantes. As limitações elencadas pelos autores são as seguintes: (1) tamanho da 

amostra; (2) maioria dos participantes são caucasianos; (3) não são utilizadas medidas 

biológicas na avaliação; (4) estão apenas incluídos indivíduos verbais e sem incapacidades 

intelectuais (não é possível generalizar para todo o espetro).  

As intervenções utilizadas por Conner e White (2018) e por Conner e colaboradores 

(2018) são distintas, porém, ambas foram adaptadas e construídas com o principal objetivo 

de melhorar a regulação emocional de indivíduos com PEA, sendo que o primeiro observou 

estas melhorias em adultos e o segundo em adolescentes com a perturbação. Estes resultados 

representam a eficácia e a viabilidade destas intervenções, com contribuições importantes 

para a investigação futura.   

Por fim, no estudo de Salem-Guirgis e colaboradores (2019), já descrito 

anteriormente, foram notadas melhorias em alguns aspetos da regulação emocional depois 

do programa e no follow-up (e.g., níveis de reflexão e depressão), apesar de alguns dos que 

se demonstraram logo após o programa não terem permanecido (e.g., reavaliação cognitiva).  

É de notar que, à semelhança de todos os estudos incluídos nos diferentes domínios, 

os que se encontram aqui incluídos também não incluem um grupo de controlo e não são 

randomizados.  

 Estes resultados positivos estão de acordo com vários estudos que demonstram a 

eficácia da prática de mindfulness neste domínio, em populações clínicas e não clínicas (e.g., 

Baer, 2003; Brown & Ryan, 2003; Heppner et al., 2015). 

 Assim, surge a hipótese de que melhorias na regulação emocional derivadas da 

prática de mindfulness se devem ao facto de esta não encorajar a mudança do conteúdo dos 

estados emocionais, mas sim uma alteração na relação com os mesmos (aceitando-os sem 

julgamento). Na prática, são fornecidos aos indivíduos estratégias adaptativas de regulação 

emocional, que substituem a ruminação, o evitamento ou a supressão de estados emocionais 

negativos (Chambers e colaboradores, 2009; Guendelman e colaboradores, 2017).   
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4.2. Discussão de tópicos particulares  

 

 4.2.1. Os pais como participantes 

 Tal como mencionado previamente, quatro estudos direcionaram a sua intervenção 

não apenas aos indivíduos com PEA, mas também aos seus pais (de Bruin et al., 2015; 

Hwang et al., 2015; Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019).  

Não é possível comparar em termos de eficácia os estudos que dirigiram a sua 

intervenção aos pais e aos indivíduos com PEA com os estudos que apenas dirigiram a sua 

intervenção a estes últimos. Porém, é pertinente referir que o estudo de Hwang e 

colaboradores (2015) realizou uma análise de grupo, sugerindo que existe uma influência 

mútua entre o bem-estar psicológico das mães e o bem-estar comportamental dos seus filhos 

com PEA. Após o treino de mindfulness ser apenas administrado às mães, foram observadas 

reduções de ansiedade, problemas de comportamento, pensamento e atenção nas crianças 

com PEA. Estes resultados estão de acordo com outros estudos, nos quais foram observadas, 

por exemplo, reduções de problemas de atenção em crianças com Perturbações Dissociativas 

(PD), e de comportamentos agressivos em crianças com autismo e PD, sem o treino ser 

administrado diretamente a estes indivíduos, mas sim aos seus pais (Neece, 2013; Singh et 

al., 2006, 2007).   

 

4.2.2. Conteúdo e adaptações das intervenções  

Os estudos incluídos na presente revisão sistemática forneceram intervenções que 

demonstraram ser possíveis de administrar a indivíduos com PEA. Assim, consideramos 

importante refletir e demonstrar brevemente como é que, na prática, os autores adaptaram as 

intervenções a esta população, atendendo às caraterísticas e necessidades dos indivíduos com 

a perturbação. 

 Conner e White (2018) recorreram à MABI, que sofreu algumas alterações sobre a 

forma como é habitualmente administrada: (1) passou a ter a duração de 1 hora (ao invés de 

2 horas e meia) de forma a atender a possíveis dificuldades de atenção; (2) os exercícios de 

meditação passaram a ser de 20 minutos (ao invés de 1 hora), pela mesma razão; (3) 

diminuição na utilização de linguagem abstrata (e.g., metáforas); e os autores optaram por 

(4) terapias individuais (ao invés de grupais), adaptando a intervenção a diferenças 

individuais entre os participantes. Além disso, em vez de incidir na depressão, esta incidiu 

sobre dificuldades ao nível da regulação emocional. De forma a fornecer previsibilidade, 

cada sessão era realizada com o mesmo formato, ou seja, primeiro era realizado o exercício 
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de mindfulness aprendido na sessão anterior, posteriormente era realizada a revisão do 

trabalho de casa, a psicoeducação sobre o mindfulness e estratégias de regulação emocional, 

terminando com a introdução a um novo exercício de mindfulness. As primeiras duas sessões 

desta intervenção focaram-se nas emoções e regulação emocional, juntamente com a 

administração do RSQ de forma adaptar a intervenção a cada participante individualmente. 

As três sessões seguintes incidiram sobre módulos que intervêm na regulação emocional dos 

participantes (e.g., resolução de problemas, ruminação, evitamento). 

 Conner e colaboradores (2018), construíram um programa específico para diminuir 

dificuldades no âmbito da regulação emocional. Estes autores também optaram por uma 

abordagem individual, de forma a ser possível uma administração mais flexível consoante 

as necessidades do participante. As sessões eram previsíveis, tendo sempre a mesma 

estrutura. Estas incidiram sobre diferentes módulos relacionados com a regulação emocional 

(e.g., consciência das emoções) utilizando exercícios, por exemplo, de respiração. A 

estrutura das sessões era a seguinte: (1) demonstração do plano da sessão; (2) revisão do que 

foi aprendido anteriormente; (3) contacto com novas estratégias e meditações; (4) exercício 

de mindfulness; (5) planeamento da sessão seguinte e do trabalho de casa.  

Por outro lado, quatro estudos recorreram à intervenção MYmind (de Bruin et al., 

2015; Hwang et al., 2015; Ridderinkhof et al., 2017; Salem-Guirgis et al., 2019). Em vez de 

oito sessões, de Bruin e colaboradores (2015) e Ridderinkhof e colaboradores (2017) 

adicionaram uma sessão extra, e Salem-Guirgis (2019) adicionaram ainda mais uma, de 

forma a ser possível incluir mais repetições dos exercícios mindfulness e incentivar a prática 

contínua. Além disso, foi treinada a generalização da prática destes exercícios para situações 

de stress normalmente associadas à PEA (e.g., lidar com mudanças). Os conteúdos das 

sessões incidiram no foco da atenção, consciência corporal e autocontrolo. Os participantes 

realizavam, por exemplo, exercícios de respiração, de consciência sensorial e corporal.  

 É de referir que, à semelhança dos estudos anteriores, estas sessões eram altamente 

estruturadas e previsíveis, com exercícios de meditação que utilizavam menos guia verbal e 

sem linguagem abstrata. Além disso, eram requeridos trabalhos de casa, que consistiam na 

prática das meditações com registos diários.  

 O estudo de Hwang e colaboradores (2015) utilizou este programa de modo diferente, 

consistindo na prática de cinco exercícios de mindfulness ensinados pelas mães dos 

indivíduos. Estes exercícios tinham como objetivo melhorar a atenção dos participantes 

através do foco no movimento do corpo, em sons, e na respiração.  



31 

 

O programa Mindful Schools utilizado por Juliano e colaboradores (2020) não se 

encontra detalhado no artigo em questão.   

 

 

4.3. Limitações e direções futuras  

 

Os resultados da presente revisão da literatura devem ser interpretados tendo em 

consideração as limitações dos estudos que nela estão incluídos.   

 A não randomização e ausência de grupos de controlo, a ausência de blindness, a 

pouca representatividade das amostras, o reduzido tamanho das mesmas, e a não utilização 

de medidas objetivas de avaliação (e.g., medidas baseadas no desempenho) são limitações 

presentes na maioria/totalidade dos estudos.  

Os estudos randomizados que incluem um grupo de controlo medem o efeito de uma 

intervenção com mais rigor, uma vez que permitem atribuir os resultados à intervenção, e 

não a fatores externos à mesma (Hariton et al., 2018). Mais, a ausência de blindness 

maximiza a possibilidade de existirem expectativas nos momentos de avaliação, que 

influenciem os resultados (Renjith, 2017). 

Uma vez que a avaliação foi feita, na grande maioria dos estudos, com recurso a 

questionários preenchidos pelos pais ou pelos próprios participantes, os resultados podem 

não refletir mudanças nos comportamentos, mas nas perceções dos informantes (Hwang et 

al., 2015).  

Tal como já referido, existe uma pouca representatividade da perturbação nas 

amostras, uma vez que estas incluem, na sua maioria, indivíduos caucasianos do sexo 

masculino, no extremo mais ligeiro da perturbação, pelo que os resultados não devem ser 

extrapolados para todo o espetro. Apesar de terem sido observadas melhorias em ambos os 

sexos, o número de participantes do sexo feminino é visivelmente menor, tal como já 

referido. Esta diferença está de acordo com a literatura, tendo em conta que existem mais 

indivíduos do sexo masculino diagnosticados com a perturbação, com um rácio de 4.5:1 

(Christensen et al., 2018). No entanto, a investigação tem questionado a origem destas 

diferenças, sugerindo que existe a possibilidade de os sintomas se demonstrarem de forma 

diferente no sexo feminino, podendo haver lacunas na forma de diagnóstico (Evans et al., 

2018). Assim, seria interessante perceber se as intervenções estão igualmente adaptadas para 

ambos os sexos.  
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Além das limitações incluídas nos estudos, é importante referir que na presente 

revisão foi apenas possível realizar uma avaliação do risco de modo informal, pelo que as 

suas conclusões são meramente indicativas.  

No futuro, os estudos devem ter em conta as limitações mencionadas, visando 

colmatá-las, bem como as adaptações das intervenções realizadas a esta perturbação (ver 

4.2.2.). Neste contexto, indicamos as seguintes direções: (1) utilização de uma amostra com 

um número maior de participantes; (2) alargar a amostra, não incluindo apenas indivíduos 

no extremo mais ligeiro da condição (e.g., inclusão de indivíduos com dificuldades 

intelectuais), nem apenas indivíduos caucasianos; (3) randomização dos participantes; (4) 

incluir grupos experimentais e de controlo ativos e passivos; (5) controlar as variáveis que 

podem influenciar os resultados para além da intervenção (e.g., idade; comorbilidades); (6) 

controlar as expectativas dos participantes e dos informantes; (7) utilizar medidas de 

avaliação baseadas no desempenho juntamente com medidas comportamentais. 

Consideramos que será também importante avaliar a eficácia da intervenção em domínios 

executivos que não estão incluídos na presente revisão, nomeadamente a memória de 

trabalho.  
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V. Conclusão 

 

 

 Esta revisão da literatura sugere que a prática de mindfulness poderá ser benéfica para 

indivíduos com PEA, nomeadamente ao nível das suas FE. Consideramos que, apesar de ser 

uma área em crescimento que ainda conta com pouca investigação, os estudos incluídos são 

ricos na sua representação, isto é, incluem uma faixa etária larga, sujeitos com e sem 

comorbilidades, diferentes protocolos de intervenção administrados em ambientes distintos, 

e encontram-se incluídas medidas de avaliação baseadas no desempenho e medidas 

comportamentais (apesar de predominarem as últimas).  

 Para nosso conhecimento, até hoje a investigação incidiu sobre os seguintes domínios 

executivos: atenção, flexibilidade cognitiva, controlo inibitório e regulação emocional. De 

facto, os indivíduos com PEA demonstram dificuldades nestes domínios e em outros ainda 

não estudados (e.g., memória de trabalho).  

 A prática de mindfulness tem vindo a ganhar, cada vez mais, o seu lugar na 

Psicologia, incluindo em Portugal, devido ao seu impacto em diferentes áreas da vida de 

populações clínicas e não clínicas (Howarth et al., 2019). Esta prática tem o potencial de 

capacitar e fornecer estratégias que os próprios indivíduos com a perturbação podem utilizar 

autonomamente, e em diferentes contextos (Singh et al., 2011a, 2013). Uma vez que os 

estudos demonstram a viabilidade desta prática para indivíduos com PEA, levantamos a 

hipótese de esta ter o potencial para não só melhorar o seu funcionamento a vários níveis, 

incluindo nos domínios executivos, mas também para empoderar estes indivíduos a nível da 

sua autonomia na regulação dos seus próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos.  

Em suma, os resultados da presente revisão demonstraram que a prática de 

mindfulness poderá ser eficaz nas FE de indivíduos com PEA. Não obstante, estas conclusões 

devem ser interpretadas tendo em consideração as limitações metodológicas dos estudos 

incluídos. Ainda assim, acreditamos que existe evidência suficiente que justifica um 

aumento considerável de estudos nesta área, pelo potencial que poderá ter na prática clínica 

com esta população, e subsequentemente na vida dos indivíduos e das suas famílias.  
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ANEXO A: Tabela das caraterísticas dos estudos incluídos 

 

Estudo País Local de 

intervenção 

 

Formato Método N Comorbilidades Idade Intervençã

o 

Duração/ 

intensidade 

Domínios 

executivos 

Medidas 

FE 

Conner & 

White 

(2018) 

EUA Clínica Individual  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

9 Depressão, 

ansiedade, 

dificuldades de 

aprendizagem, PHDA 

 

18 – 25 MABI 8 x 60 min Regulação 

emocional, 

controlo de 

impulsos 

DERS 

Conner et al. 

(2018) 

EUA Clínica Individual  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

 

20 Défices na RE (e.g., 

depressão, ansiedade, 

humor lábil) 

 

12 – 17 EASE 16 x 50 min Regulação 

emocional 
 

 

EDI, 

RSQ 

de Bruin et 

al. (2015)  

Holanda Casa Grupo  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

 

23 –– 11- 23 MYmind 9 x 90 min Flexibilidade 

cognitiva 

 

SRS 

Hwang et al. 

(2015) 

Austrália Escola Individual  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

6 Problemas de 

comportamento (e.g., 

agressividade física e 

verbal, 

comportamentos 

autolesivos); Um 

participante também 

apresentava défice 

intelectual ligeiro, 

Tourette’s e 

ansiedade)   

 

8 – 15 MYmind 12 meses Atenção CBCL 
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Juliano et al. 

(2020) 

EUA Clínica Grupo  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

27 PHDA (n=18), 

ansiedade (n=11), 

disfunção no 

processamento 

sensorial (n=3) 

distúrbios na fala ou 

linguagem (n=1)  

 

11 - 16 Mindful 

Schools 

16 x 30 min Atenção 

seletiva, 

controlo 

inibitório 

W/DW, 

CWIT, 

CN 

Ridderinkhof 

et al. (2017) 

Holanda Clínica  Grupo  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

45 PHDA, Internalizing 

disorder (distúbio 

depressivo, distímico, 

obsessivo-

compulsivo, pânico, 

ansiedade) 

 

8 – 19 MYmind 9 x 90 min Atenção CBCL, 

YSR 

Salem-

Guirgis et al. 

(2019) 

Canadá Clínica Grupo  Não 

randomizado 

sem grupo 

de controlo 

23 –– 12 – 23 MYmind 10 x 90 min Atenção, 

regulação 

emocional 

BASC-2, 

RRS, 

ERC, 

ERQ-CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXO B: Tabela dos principais resultados dos estudos incluídos 

 

Domínio executivo Estudo Tamanhos de efeito (Cohen’s d) Principais resultados 

 

Atenção  Hwang et al. (2015) –– Após o período de intervenção direcionado apenas às mães (P2), estas 

reportaram reduções significativas nos problemas de atenção dos seus 

filhos, que se reforçaram após a intervenção ser direcionada aos 

mesmos (P3).  

 

 Juliano et al. (2020) CN: Combined (d = 0.87) 

CN: Structured (d = 0.41) 

CN: Random (d = 0.46)  

 

Após o período de intervenção, o desempenho dos adolescentes na 

tarefa que avalia a atenção seletiva melhorou de forma significativa 

comparativamente ao pré-teste. 

 

 Ridderinkhof et al. 

(2017) 

CBCL: Attention (d = 0.32) 

 

Após o período de intervenção, os pais reportaram reduções 

significativas nos problemas de atenção das crianças, que se 

mantiveram após 1 ano. Quando reportado pelas próprias crianças, 

estas reduções não demonstraram ser significativas no pós-teste, mas 

sim nos follow-up.  

 

 Salem-Guirgis et al. 

(2019) 

 

–– Após o período de intervenção, não foram reportadas melhorias 

significativas na atenção 

Flexibilidade 

cognitiva 

de Bruin et al. (2015) SRS: Total (d = 0.33)  Após o período de intervenção, os pais afirmaram que os filhos se 

encontravam mais flexíveis e com menos pensamentos obsessivos.  

 

 

Controlo inibitório  Conner & White 

(2018) 

–– 

 

Após a intervenção e o follow-up, foram observadas melhorias 

confiáveis em 4 participantes e o enfraquecimento do controlo de 

impulsos em 1 participante.  

 

 Juliano et al. (2020) W/ DW: (d = 0.59) 

CWIT-3: Inhibition (d = 0.66) 

CWIT-4: Switching (d = 0.66)  

 

Após a intervenção, ocorreram melhorias significativas em ambas as 

medidas do controlo inibitório.  

Regulação emocional  Conner & White 

(2018) 

–– 

 

Após a intervenção e o follow-up, foram observadas melhorias 

confiáveis em 4 participantes no acesso a estratégias de regulação 
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emocional adequadas, aceitação das emoções em 3 participantes e 

diminuição de distress em 2 participantes.  

 Conner et al. (2018) EDI: Reactivity (d = 0.67) 

RSQ: Involuntary engagement (d = 2.64)  

RSQ: Involuntary disengagement (d = 1.77) 

 

Após o período de intervenção, os autores observaram melhorias 

significativas em pelo menos uma das medidas de regulação 

emocional, em todos os participantes.  

 Salem-Guirgis (2019) RRS: Reflection (d = 0.11) 

ERQ-CA: Cognitive Reappraisal (d = 0.18) 

Após o período de intervenção, os adolescentes reportaram mudanças 

significativas na reflexão (RRS) no pós-teste e no follow-up; e nos 

níveis de depressão e total (RRS) apenas no follow-up. Mais, foram 

também reportadas melhorias significativas no follow-up, nos valores 

da regulação emocional (ERC) e no pós-teste na reavaliação cognitiva 

(ERQ-CA) (não se mantendo no follow-up). Por outro lado, não foram 

reportadas melhorias no parâmetro brooding (RRS), na supressão 

expressiva (ERQ-CA) e na labilidade / negatividade (ERC).   

 

 

 

 


