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Resumo 
A literatura revela que pessoas pertencentes a minorias sexuais e/ou de género 

(MSG) apresentam um maior risco de desenvolver dificuldades psicológicas devido ao 

stress associado ao estigma. As memórias de calor e segurança, a autocompaixão e o 

suporte social estão associados à saúde mental, particularmente aqueles processos 

psicológicos parecem ajudar a enfrentar dificuldades adversas, incluindo o estigma. No 

entanto, o seu estudo carece de análise em MSG. O presente estudo pretende estudar 

o impacto das experiências emocionais de afeto e segurança e do estigma homofóbico 

internalizado na saúde mental, através da autocompaixão e do suporte social percebido, 

em MSG. Com um desenho transversal, este estudo inclui uma amostra de 203 pessoas 

pertencentes a minorias sexuais e/ou de género. Foram administrados questionários de 

autorrelato para avaliar os constructos em estudo. Os resultados confirmam o efeito 

indireto da autocompaixão e do suporte social na relação entre as memórias de calor e 

segurança e a saúde mental. O efeito do estigma na saúde mental ocorre totalmente 

através da autocompaixão e do suporte social. Estes resultados sugerem a importância 

de promover a autocompaixão e o suporte social para lidar com o estigma internalizado 

e, assim, melhorar a saúde mental das MSG.  

Palavras-chave: experiências emocionais precoces; estigma homofóbico interna-

lizado; autocompaixão; suporte social percebido; saúde mental. 
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Abstract 
 The literature reveals that people belonging to sexual and/or gender minority 

groups (MSG) are at higher risk of developing psychological difficulties due to stress 

associated with stigma. Memories of warmth and safety, self-compassion, and social 

support are associated with mental health, particularly those psychological processes 

seem to help cope with adverse difficulties, including stigma. However, their study lacks 

analysis in MSG. The present study aims to study the impact of emotional experiences 

of affection and safety and internalized homophobic stigma on mental health, through 

self-compassion and perceived social support, in MSG. With a cross-sectional design, 

this study includes a sample of 203 persons belonging to sexual and/or gender minori-

ties. Self-report questionnaires were administered to assess the constructs under study. 

The results confirm the indirect effect of self-compassion and social support on the rela-

tionship between memories of warmth and safety and mental health. The effect of stigma 

on mental health occurs entirely through self-compassion and social support. These re-

sults suggest the im-portance of promoting self-compassion and social support to ad-

dress internalized stigma and thus improve MSG mental health.  

Keywords: early emotional experiences; internalized homophobic stigma; self-

compassion; perceived social support; mental health. 
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Introdução 
Pessoas que pertencem a Minorias Sexuais e/ou de Género (MSG) são aquelas 

que não afirmam uma orientação exclusivamente heterossexual, que não se identificam 

com o género que lhe fora atribuído à nascença, ou que se expressam em formas não 

binárias de género, de acordo com os géneros dominantes (Vigna et al., 2017). Estas 

MSG são, muitas vezes, sujeitas a agressões físicas e verbais de colegas de trabalho, 

amigos e até familiares (Gordon & Meyer, 2007), e ainda privadas de oportunidades e 

de um tratamento igualitário no que concerne à educação, emprego, casamento, trata-

mento médico e serviços sociais (Swiebel, 2009). Em Portugal, segundo o relatório 

anual da Associação Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (ILGA, 

2020) sobre a perceção da discriminação sexual, 40% das pessoas inquiridas (perten-

centes à comunidade LGBTQI+) admitiram sentir-se discriminadas pelo menos num dos 

seus contextos do quotidiano (20% no local de trabalho), sendo que 30% afirma ter sido 

vítima de algum tipo de abuso no último ano, e 5% sofreu um ataque nos últimos cinco 

anos. A literatura mostra que estas MSG apresentam um maior risco de desenvolver 

dificuldades psicológicas, nomeadamente perturbações de humor e de ansiedade, as-

sim como comportamentos de automutilação e suicídio, comparativamente com a popu-

lação heterossexual (Dunbar et al., 2017; Hirsch et al., 2017). 

 O Modelo de Stress de Minorias (MSM) de Meyer (2003) baseia-se na noção de 

que, de forma similar a outros grupos socialmente minoritários, pessoas que pertencem 

a minorias sexuais enfrentam um stress crónico devido a uma sociedade altamente ho-

mofóbica e heterossexista. A disparidade na saúde destas minorias sexuais pode ser 

explicada, em grande parte, pelos stressores induzidos pela hostilidade e pela cultura 

homofóbica, que habitualmente resultam numa história de vida caracterizada pela per-

seguição, maus-tratos, discriminação e vitimização, o que poderá ainda impactar no 

acesso a cuidados de saúde (Meyer, 2003). O autor defende que os stressores relacio-

nados com as minorias existem num contínuo, variando entre stressores distais e stres-

sores proximais. Os stressores distais compreendem eventos e condições stressantes 

externas e objetivas (e.g., ser rejeitado/estigmatizado pelos outros ou ser vitimizado pela 

sua orientação sexual).  

Goffman (1963) definiu o estigma como um atributo profundamente desacreditado 

e desvalorizado, seja ele uma característica física ou um aspeto do self.  Para o autor, 

o estigma é um aspeto geral da vida social que complica as pequenas interações diárias, 

sendo que pessoas que não se encaixam com as normas sociais acabam por ser des-

qualificadas de aceitação social, tornando-se indivíduos estigmatizados. De acordo com 
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Corrigan e Watson (2002), o estigma público é a perceção, de um grupo ou da socie-

dade, de que uma pessoa é socialmente inaceitável devido a características físicas ou 

pessoais, muitas vezes associadas a reações negativas e, consequentemente, à des-

valorização do indivíduo. Já o estigma sexual, que consiste no conhecimento social par-

tilhado de que qualquer orientação sexual que não a heterossexualidade é inferior a 

esta, cria um ambiente social stressante que pode levar ao desenvolvimento de proble-

mas de saúde por parte de minorias sexuais (Gomes & Leal, 2020). No respeitante aos 

stressores proximais, estes referem-se às perceções pessoais e avaliações dos stres-

sores distais (e.g., atribuir as atitudes negativas da sociedade ao self, que se refere ao 

estigma internalizado). Este estigma internalizado ocorre à medida em que a pessoa se 

torna consciente dos estereótipos negativos, concorda com eles e os aplica a si própria, 

aceitando que o estigma é legítimo e faz parte do sistema de valores e autoconceito da 

própria pessoa (Corrigan & Watson, 2002; Gato et al., 2011). Especificamente, o esti-

gma internalizado é considerado um stressor proximal, que está intimamente associado 

a dificuldades na saúde mental, particularmente a uma propensão aumentada para a 

depressão, ansiedade (Newcomb & Mustanski, 2010) e ideação suicida (Baiocco et al., 

2014).  

 De acordo com o MSM, o Modelo de Mediação (MM) de Hatzenbuehler (2009), 

afirma que as minorias sexuais são expostas a um aumento de níveis de stress resulta-

dos do estigma. Neste sentido, este modelo aprofundou e estendeu o MSM, propondo 

que os stressores relacionados com o estigma podem afetar negativamente processos 

psicológicos intra e interpessoais, sendo que estes, por sua vez, estão correlacionados 

com disparidades de saúde mental em minorias sexuais. Sumariamente, este modelo 

propõe a existência de processos psicológicos intra e interpessoais que medeiam ou 

influenciam a forma como os stressores afetam o ajustamento psicológico de minorias 

sexuais. Isto é, o MM defende que o stress associado às minorias (incluindo o estigma 

internalizado) pode afetar os indicadores de psicopatologia através de mediadores psi-

cológicos como o coping e o suporte social (para uma revisão mais detalhada ver Hat-

zenbuehler, 2009). 

 Bowlby (1973) defende que o tipo de vinculação e experiências precoces têm uma 

contribuição para os modelos internos do self. A qualidade das experiências precoces 

com os pais ou cuidadores regulam a maturação do afeto positivo e da sensibilidade ao 

stress, constituindo ainda a base da emergência dos modelos internos do self (e.g., 

como digno ou indigno de cuidado e apoio) e dos outros (e.g., atencioso e disponível ou 

ameaçador e indisponível) (Bowlby, 1969). O estudo de DeHart e colaboradores (2006) 

indica que uma infância caracterizada por um ambiente afetuoso, seguro e acolhedor 
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está associada ao desenvolvimento de autoestima, felicidade e baixo risco de vulnera-

bilidade à psicopatologia. Ainda, sentir-se seguro e suportado está correlacionado com 

afetos positivos e bem-estar, promovendo a resiliência contra eventos adversos de vida 

(Gilbert et al., 2009; Richter et al., 2009). De facto, as experiências de afeto e segurança 

na infância e adolescência têm um grande impacto no desenvolvimento físico, psicoló-

gico e social, revelando-se como protetoras para lidar de forma adaptativa com o esti-

gma e a discriminação (Matos et al., 2017). Uma vinculação insegura pode ser um fator 

de risco para a internalização do estigma, enquanto a vinculação segura pode ser um 

fator de proteção para a internalização do mesmo (Trub et al., 2017). Estes autores 

descobriram ainda que a vinculação segura anula o efeito da associação entre discrimi-

nação e estigma internalizado, em casais adultos do mesmo sexo. Um estudo conduzido 

por Feinstein e colaborares (2012) revela que sentir-se amado e receber apoio emocio-

nal de membros da família pode estimular o desenvolvimento de autoconfiança, levando 

a uma melhor gestão do estigma associado à orientação sexual. No mesmo sentido, 

alguns estudos sugerem ainda que uma vinculação segura protege indivíduos da comu-

nidade LGBT de efeitos do estigma sexual, encontrando-se associada a níveis mais 

baixos de vergonha, culpa e estigma internalizado, assim como níveis mais altos de 

autoaceitação e autoestima (Brown & Trevethan, 2010; Sherry, 2007). O estudo de Ne-

edham e Austin (2010) indica que os homens gays relatam menos memórias de senti-

mentos de cuidado e segurança da sua família, do que os homens heterossexuais. Os 

resultados mostram que as memórias emocionais de calor, afeto e segurança estão 

positivamente correlacionadas com a felicidade (Matos et al., 2017) e negativamente 

correlacionadas com sintomas depressivos em homens gays adultos, revelando-se as-

sim um fator associado ao bem-estar entre MSG (Feinstein, et al., 2014). Ainda, um 

estudo realizado por Lawrenz e Habigzang (2020) identificou uma associação negativa 

entre responsividade parental e estigma percebido, sendo que esta responsividade pa-

rental foi considerada um fator importante associado a menor depressão reportada na 

idade adulta.  

Na literatura está bem documentado que as memórias emocionais de calor e se-

gurança criam a base para uma visão dos outros como confiáveis e disponíveis e para 

uma visão do eu focada nas qualidades positivas e na autoconfiança (Cheng & 

Furnham, 2004; Richter et al., 2009). Mais ainda, os indivíduos que possuem memórias 

emocionais positivas/tranquilizantes tendem a ser autocompassivos, sendo esta com-

petência importante para lidar com situações adversas (Ferreira et al., 2021). Gilbert e 

colaboradores (2003), com base na perspetiva evolutiva, defendem que a autocompai-
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xão é uma capacidade evoluída dos mamíferos que tem origem nos sistemas compor-

tamentais da vinculação e afiliação. Segundo Neff (2003), a autocompaixão apresenta 

seis aspetos diferentes: ser bondoso consigo próprio, evitar autocrítica severa, ser mind-

fulness, não se identificar nem negar o sofrimento, não se isolar das outras pessoas, e 

compreender que o sofrimento faz parte das experiências de qualquer ser humano. A 

autocompaixão pode ajudar a regular os estados de afeto negativo, permite desativar o 

sistema de ameaça e ativar o sistema de afiliação e calor (associado aos sentimentos 

de segurança, calor e afeto), facilitando a expressão e comunicação dos sentimentos 

de calor, segurança e acalmia (Gilbert et al., 2003). Assim, este processo psicológico 

está relacionado à forma como alguém responde aos momentos difíceis e, portanto, é 

uma forma de autorregulação interna (Terry & Leary, 2011).  

A evidência científica mostra que a autocompaixão está positivamente associada 

ao bem-estar (Jennings & Tan, 2014; Neff et al., 2003) e negativamente associada à 

psicopatologia, como ansiedade, depressão, ruminação, evitamento e supressão de 

pensamento, vergonha e stress (MacBeth & Gumley, 2012). De acordo com o estudo 

de Vigna e colaboradores (2017), a autocompaixão confere uma atitude de resiliência 

face ao sofrimento psicológico, moderando a resposta psicológica aos eventos negati-

vos, mostrando-se particularmente eficaz nas respostas de coping para a internalização 

disruptiva de mensagens de estigma, oferecendo calor e aceitação da dor, ao invés de 

autojulgamento e ruminação. Neste sentido, a autocompaixão parece ter um papel po-

tencialmente protetor na saúde mental (Kirby et al, 2017). O estudo de Fredrick e cola-

boradores (2019) revelou que tanto o estigma público como o estigma internalizado não 

têm relações diretas com a qualidade de vida, mas estão indiretamente relacionados 

com aquela através da autocompaixão.  Alguns estudos revelam que a autocompaixão 

atenua os impactos psicológicos do estigma em grupos estigmatizados (Chan et al., 

2020; Yang & Mak, 2017), sendo que o treino desta competência se torna eficaz na 

ajuda em minorias sociais para reduzir os impactos psicológicos negativos do estigma 

e da discriminação (Skinta et al., 2015). Particularmente, os estudos sobre este pro-

cesso psicológico nas MSG, apesar de escassos, parecem indicar que a autocompaixão 

é um preditor de maior satisfação com a vida. Estes resultados parecem, assim, indicar 

que o impacto da experiência do estigma na qualidade de vida das MSG é influenciado 

pela forma como o indivíduo lida essas vivências através de uma atitude focada na au-

tocompaixão (Jennings & Tan, 2014). A exposição a experiências constantes de estigma 

em indivíduos com baixos níveis de autocompaixão parece ser a condição que prediz 

fortemente as disparidades do estado de saúde mental entre MSG (Vigna et al., 2017). 
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No que respeita ao suporte social percebido, este é definido como a perceção que 

a pessoa possui sobre ser cuidada, apreciada e amada, juntamente com um sentimento 

de ter uma rede de pessoas com quem pode contar e em quem se pode apoiar (Della-

sega & Nixon, 2003). O estudo de De man e Gutiérrez (2002) comprova que o suporte 

social pode combater vários stressores, entre os quais violência física, emocional e 

abuso. De acordo com Lepore (2001), as interações sociais encorajam as pessoas a 

expressarem as suas preocupações sobre os seus stressores, o que, por sua vez, faci-

lita o processamento emocional dos eventos, levando a melhores resultados de bem-

estar e ajustamento psicológico. As MSG tendem a procurar ajuda para lidar com os 

stressores associados à sexualidade (Friedman & Morgan, 2009). Por exemplo, o su-

porte social prático, como a ida a eventos sociais defensores desta comunidade, repre-

senta uma forma importante de suporte social a nível sexual (Nesmith et al., 1999). As-

sim, o suporte social parece ter um efeito atenuador das consequências negativas do 

stress e dos sintomas depressivos nas minorias sexuais (Parra et al., 2017; Wong et al., 

2018). No que concerne ao suporte social percebido, Doty e colaboradores (2010) su-

geriram que níveis mais elevados estão associados à diminuição do sofrimento emoci-

onal, e também podem desempenhar um papel como fator protetor contra os efeitos 

negativos do stress vivido por indivíduos de MSG. Assim, o suporte social percebido 

tem sido apontado como um importante recurso particularmente relevante no contexto 

de combate ao estigma, sendo que o estudo transversal de Takada e colaboradores 

(2014) evidencia a associação negativa entre o suporte social percebido e o estigma 

internalizado. Neste sentido, Durwood e colaboradores (2021) chegaram à conclusão 

de que o suporte familiar e de pares, entre os vários tipos de suporte, mostraram-se 

associados a níveis mais baixos de sintomas internalizados, numa amostra de jovens 

transgéneros. No estudo de Durwood e colaboradores (2021), a associação entre níveis 

elevados de suporte social e níveis baixos de estigma internalizado está de acordo com 

a literatura prévia conduzida em amostras de adolescentes e jovens adultos de MSG. 

Assim, Doty e colaboradores (2010) sugerem que o suporte social percebido pode ter 

efeitos diretos no bem-estar, induzindo afeto positivo e reduzindo o afeto negativo, pro-

movendo uma sensação de estabilidade e valor próprio.   

O presente estudo 

 Uma vez que a literatura sobre a relação entre as variáveis anteriormente des-

critas é escassa, especialmente em MSG, torna-se imperativo compreender diversos 

processos psicológicos que possam estar associados à promoção da saúde mental 

desta população. Estudos conduzidos na população geral revelam que a forma como 

os indivíduos lidam com os stressores, através de uma atitude autocompassiva e com 
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um suporte social bem estabelecido, tem impacto positivo na saúde mental (Jennings & 

Tan, 2014; Kirby et al, 2017; Lepore, 2001; Neff et al., 2003). Na população de MSG, o 

modelo defendido por Hatzenbuehler (2009) hipotetiza que o estigma internalizado tem 

um impacto negativo na saúde mental através de potenciais mediadores inter e intra-

pessoais.  

Neste sentido, o presente estudo apresenta dois objetivos principais: (i) estudar o 

potencial impacto das experiências emocionais de afeto e segurança na saúde mental, 

através da autocompaixão e do suporte social percebido, em MSG; e (ii) analisar o po-

tencial impacto do estigma internalizado na saúde mental através da autocompaixão e 

do suporte social percebido. Como objetivos específicos, pretende-se estudar a relação 

entre as experiências precoces de calor, afeto e segurança, o estigma internalizado, a 

autocompaixão, o suporte social percebido e a saúde mental. Prevê-se que indivíduos 

com experiências precoces positivas de calor, afeto e segurança tenham níveis mais 

elevados de autocompaixão, de suporte social percebido e de saúde mental. Por outro 

lado, prevê-se que níveis altos de estigma internalizado estejam associados a níveis 

baixos de autocompaixão, de suporte social percebido e de saúde mental. Adicional-

mente, pretende-se perceber se as experiências precoces de calor, afeto e segurança 

influenciam a saúde mental, em MSG. Prevê-se que experiências precoces positivas 

tenham um papel explicativo no desenvolvimento da saúde mental. Mais ainda, pre-

tende-se perceber se o estigma internalizado influencia a saúde mental, em MSG. 

Prevê-se que níveis mais elevados de estigma internalizado tenham um papel explica-

tivo no desenvolvimento de dificuldades de saúde mental. Por último, pretende-se ainda 

testar se a autocompaixão e o suporte social percebido têm um efeito indireto na relação 

entre experiências precoces de calor, afeto e segurança e saúde mental, e na relação 

entre estigma internalizado e saúde mental. Espera-se que as variáveis autocompaixão 

e suporte social percebido tenham um efeito mediador estatisticamente significativo na 

relação entre memórias emocionais positivas e saúde mental, e na relação entre esti-

gma internalizado e saúde mental.  
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Método 

Participantes 

O presente estudo é constituído por uma amostra de 203 participantes com idades 

compreendidas entre os 18 e os 60 anos, sendo a média destas idades de 27.74 (DP = 

8.75). Em relação à orientação sexual, 86 participantes (42.4%) identificaram-se como 

sendo bissexuais, 65 (32%) identificaram-se como sendo gays, seguido de lésbicas 

(18.2%), heterossexuais (3%) e outra (4.4%). No que concerne à identidade de género, 

140 (69%) participantes afirmaram-se cisgénero, 52 (25,6%) transgénero e 11 (5.4%) 

assinalaram outra. Relativamente ao sexo atribuído à nascença, 104 (51.2%) participan-

tes assinalaram o sexo feminino, 89 (43.8%) o sexo masculino e 10 (4.9) preferiram não 

responder.  

Na amostra total, 187 (92.1%) são de nacionalidade portuguesa, seguida de bra-

sileira (4.4%), espanhola (3%) e outra (0.5%). Quanto à área de residência, 151 (74.4%) 

participantes afirmam residir em zona urbana e 52 (25.6%) em zona rural. No que res-

peita à escolaridade, a maioria (62.1%) afirma possuir ensino superior, seguido de 12º 

ano (32%), 9º ano (3.9%) e 6º ano (2%). Em relação ao estado civil, a maioria afirma 

ser solteiro (82.8%), seguido de estar em união de facto (10.3%), casado (5.4%) e di-

vorciado (1.5%). 

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico 

Para a recolha de dados sociodemográficos dos participantes foi solicitada infor-

mação relativamente à idade, nacionalidade, orientação sexual, identidade de género, 

sexo atribuído à nascença, área de residência, nível de escolaridade e estado civil. 

Escala de memórias precoces de calor e segurança (Early Me-
mories of Warmth and Safeness Scale; EMWSS; Richter et al., 
2009; Matos et al., 2010)  

Esta escala visa medir as memórias de experiências emocionais de calor, segu-

rança e afeto sentidas na infância, sendo uma medida de autorresposta, constituída por 

21 itens. É solicitado aos participantes que respondam aos itens utilizando uma escala 

de cinco pontos (de 0 = Não, nunca a 4 = Sim, a maior parte do tempo). Pontuações 

mais elevadas indicam níveis mais elevados de memórias de calor, afeto e segurança. 

No estudo original e na versão portuguesa, o EMWSS apresentou boas qualidades psi-

cométricas e uma excelente consistência interna, com um Alfa de Cronbach de .96 na 



 
 

8 
 

versão original e α = .97 na versão portuguesa. No presente estudo, a escala apresentou 

um Alfa de Cronbach de .98. 

Escala de homofobia internalizada (Internalized Homophobia 
Scale; IHS; Puckett et al., 2017; Palmeira & Araújo, 2020) 

Este instrumento avalia o estigma sexual internalizado, sendo constituído por 15 

itens. Este instrumento conta com 3 subescalas, nomeadamente: o desejo de ser hete-

rossexual (9 itens) (e.g., “Às vezes eu gostava de não ser homossexual/bissexual”); o 

medo de fazer o coming out (5 itens) (e.g., “Quando penso em abrir-me sobre a minha 

orientação sexual a um/a amigx heterossexual, tenho medo de que elx fique a ver se 

faço coisas que são estereotipadas como homossexuais/bissexuais”); e o medo da per-

ceção estereotipada (8 itens) (e.g., “Sempre que conto aos/às meus/minhas amigxs he-

terossexuais a minha orientação sexual, preocupo-me que elxs se tentem lembrar de 

aspetos sobre mim que se encaixem no estereótipo de um/a heterossexual/bissexual”). 

Pode-se ainda obter a pontuação total de estigma sexual internalizado. Aqui, o partici-

pante indica o quanto concordam com cada afirmação numa escala de Likert (de 1 = 

“Discordo Totalmente” a 4 = “Concordo Totalmente”). Pontuações mais elevadas signi-

ficam níveis mais elevados nas três subescalas e de estigma internalizado total, respe-

tivamente (Puckett et al., 2017). Na versão original o valor de consistência interna en-

contrado foi de α = .85 (Puckett et al., 2017). No presente estudo utilizou-se o total da 

escala, sendo que este apresentou um Alfa de Cronbach de .92. 

Escala de autocompaixão, (Self-compassion Scale; SCS; Neff, 
2003; Castilho & Gouveia, 2011) 

Esta é uma escala usada para avaliar a autocompaixão, visando avaliar os seus 

três componentes básicos: autobondade, entendida como a capacidade para ser amá-

vel, bondoso, gentil e compreensível para consigo próprio, em vez de ser demasiado 

crítico e punitivo; Condição humana, que significa entender as próprias experiências 

como parte de uma experiência humana maior; e o mindfulness, que se refere a uma 

consciência equilibrada e aceitação dos próprios sentimentos. É composta por 26 itens 

distribuídos por 6 subescalas: Autobondade (5 itens) (e.g., “Tento ser compreensivo e 

paciente em relação aos aspetos da minha personalidade e que não gosto”); Autocrítica 

(5 itens) (e.g., “Desaprovo-me e faço julgamentos acerca dos meus erros e inadequa-

ções”); Humanidade Comum (4 itens) (e.g., “Tento ver os meus erros e falhas como 

parte da condição humana”); Isolamento (4 itens) (e.g., “Quando penso acerca das mi-

nhas inadequações e defeitos sinto-me mais separado e desligado do resto do mundo”); 
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Mindfulness  (4 itens) (e.g., “Quando alguma coisa dolorosa acontece tento ter uma vi-

são equilibrada da situação”); e Sobreidentificação  (4 itens) (e.g., “Quando me sinto em 

baixo tendo a ficar obcecado com tudo aquilo que está errado”). Pode-se ainda obter a 

pontuação total da escala. Os itens são respondidos de acordo com uma escala tipo 

Likert de 5 pontos (de 1 = Quase nunca a 5 = Quase sempre). Neste sentido, a pessoa 

é convidada a responder a esta escala tendo por base a forma como se comporta em 

momentos difíceis da sua vida, indicando a sua frequência. Pontuações mais elevadas 

significam níveis mais elevados nas dimensões e de autocompaixão total, respetiva-

mente. A versão original apresenta uma boa consistência interna (α = .92). Do mesmo 

modo, a versão portuguesa apresenta valores elevados de consistência interna para o 

total dos itens, com um α = .86. No presente estudo foi utilizado o total da escala, sendo 

que este apresentou um Alfa de Cronbach de .94. 

Escala multidimensional de suporte social percebido (Multidi-
mensional Scale of Perceived Social Support; MSPSS; Zimet et 
al., 1998; Carvalho, 2006) 

A Escala Multidimensional de Suporte Social Percebido foi criada para avaliar sub-

jetivamente o suporte social proveniente da família, dos amigos e de outros significati-

vos. No seu total, a escala é composta por 12 itens, divididos pelas subescalas: suporte 

proveniente da família, composta por 4 itens (e.g., “A minha família tenta ajudar-me ver-

dadeiramente”); suporte proveniente dos amigos, composta por 4 itens (e.g., “Os meus 

amigos realmente procuram ajudar-me”); e suporte social proveniente de outros signifi-

cativos, igualmente com 4 itens (e.g., “Há uma pessoa especial que se encontra próximo 

quando necessito). Pode-se ainda obter a pontuação total de suporte social percebido. 

Os itens são então cotados numa escala tipo Likert de 7 pontos (de 1 = Discordo com-

pletamente a 7 = Concordo completamente). Pontuações mais elevadas significam ní-

veis mais elevados nas três subescalas e de suporte social percebido total, respetiva-

mente. O estudo original mostrou que a MSPSS possuía um Alfa de Cronchach de .88. 

A versão portuguesa da escala apresentou também uma boa consistência interna, com 

um Alfa de Cronbach de .92 (Carvalho et al., 2011). No presente estudo apenas se 

utilizou o total da escala, sendo que apresentou um α = .94. 

Inventário de saúde mental (Mental Health Inventory; MHI-5; 
Brook et al., 1979; Pais-Ribeiro, 2001) 

Este instrumento é a versão reduzida do Inventário de Saúde Mental, sendo cons-

tituído por cinco itens, que representam duas dimensões de saúde mental: distresse (3 

itens) (e.g., “Durante quanto tempo, no mês passado se sentiu muito nervosx?”) e bem-
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estar psicológico (2 itens) (e.g., “Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu 

calmx e em paz?”). Pode-se ainda obter a pontuação total do inventário. Os participantes 

respondem aos 5 itens de acordo com a frequência e intensidade de queixas psicosso-

máticas, podendo as respostas variar de “Sempre” a “Nunca”. As pontuações mais ele-

vadas correspondem a uma maior perceção de saúde mental (menos ansiedade, de-

pressão e perda de controlo emocional, e mais afeto positivo e laços emocionais). Esta 

escala apresenta boas consistência internas quer na versão original (α = .82), quer na 

versão portuguesa (α = .80). No presente estudo apenas foi utilizado o total da escala, 

sendo que este apresentou um α = .90. 

Procedimentos 

O presente estudo apresenta um design transversal. Em relação ao método de 

amostragem foi usado um processo de amostragem não probabilística de bola de neve. 

Foram utilizados critérios de inclusão como ter idade compreendida entre os 18 e os 60 

anos, pertencer a MSG, saber ler e escrever e ter acesso à internet. O estudo foi divul-

gado junto de diversas associações LGBT, que após as devidas aprovações, divulgaram 

nas redes sociais e de comunicação o link online do protocolo de recolha de dados (na 

plataforma Google Docs). Este estudo está enquadrado num projeto mais amplo com 

aprovação pela Comissão de Ética da Universidade Portucalense. Os princípios éticos 

da Declaração de Helsinque (2001) e da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011) 

foram seguidos de forma a assegurar uma conduta adequada na investigação. Todos 

os participantes foram informados sobre os seus direitos na participação do estudo, 

como a liberdade e o direito de recusar a sua participação ou retirar o seu consentimento 

em qualquer fase do estudo, sem prejuízo para os mesmos. Foi ainda assegurada a 

natureza voluntária de participação no estudo, bem como os cuidados éticos nos proce-

dimentos adotados, não oferecendo riscos para o participante. Mais ainda, foi garantida 

a confidencialidade e anonimato dos dados obtidos. Em qualquer momento, os partici-

pantes podem obter esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados no estudo 

e nas formas de divulgação dos resultados, a partir dum contacto facultado pela inves-

tigadora.  

Análise de dados 

Ao nível da análise estatística, foi utilizada uma metodologia quantitativa, onde o 

tratamento dos dados recolhidos foi feito através do software IMB® SPSS® (Software 

Statistical Package for Social Sciense) e da macro PROCESS para o software SPSS. 

Primeiramente, foi realizada uma análise de medidas descritivas para as variáveis soci-

odemográficas em estudo, bem como explorados os pressupostos para a realização de 
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testes paramétricos (e.g., normalidade dos dados). Mais ainda, para verificar se existem 

diferenças entre experiências precoces positivas, suporte social percebido, saúde men-

tal, estigma internalizado e autocompaixão, em função da orientação sexual e identidade 

de género dos participantes, foram realizadas ANOVAs não paramétricas. Para respon-

der aos objetivos do presente estudo, particularmente o estudo das relações entre as 

variáveis conduziu-se correlações de Pearson. O tamanho das correlações foi interpre-

tado de acordo com as sugestões de Cohen (1988) (entre .10 e .29: efeito pequeno; 

entre .30 e .49: efeito moderado; > .50:  efeito grande). Ainda, foram testados dois mo-

delos de mediação com recurso ao PROCESS (Modelo 4; Hayes, 2013). O primeiro 

modelo testa o efeito indireto da autocompaixão e do suporte social percebido (variáveis 

mediadoras) na relação entre as experiências precoces de calor, afeto e segurança (va-

riável independente) e saúde mental (variável dependente) (cf. Figura 1). O segundo 

modelo, testa o efeito indireto da autocompaixão e do suporte social percebido (variá-

veis mediadoras) na relação entre o estigma internalizado (variável independente) e a 

saúde mental (variável dependente) (cf. Figura 2). Nestas duas análises testou-se os 

efeitos diretos e indiretos (componente da mediação) de uma ou mais variáveis na rela-

ção entre a variável independente e a variável dependente. Foram determinadas 5.000 

simulações de bootstraping para cada modelo com o intuito de derivar efeitos totais, 

diretos e indiretos, sendo que este procedimento permite obter um intervalo de confiança 

de 95% corrigido pelo viés da amostra (IC). A mediação foi assumida quando o intervalo 

de confiança do efeito indireto não continha o zero. 

Figura 1.  

Modelo de mediação da Autocompaixão e Suporte Social Percebido na relação entre as 

Experiências Precoces de Afeto, Calor e Segurança e Saúde Mental 
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Figura 2.  

Modelo de mediação da Autocompaixão e do Suporte Social Percebido na relação entre 

Estigma Internalizado e Saúde Mental 
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Resultados 

Análises preliminares 

Na tabela 1 estão apresentadas a média, desvio padrão, assimetria e curtose para 

as variáveis em estudo. Em suma, a maioria das variáveis revelou violações à normali-

dade, sendo o teste Kolmogorov-Smirnov significativo para todas as variáveis, exceto 

para a autocompaixão. Por essa razão recorreu-se à análise da normalidade multivari-

ada através dos valores de assimetria e curtose, que se encontram dentro dos parâme-

tros recomendados para todas as variáveis, ou seja, |Sk| < 3 e |Ku| < 10 (Kline, 2005).   

Tabela 1. 

Análise descritiva das variáveis em estudo (N = 203) 

Variáveis M DP Assimetria Curtose 

Experiências Precoces 

Positivas 

2.07 1.08 .13 -1.14 

Estigma Internalizado 1.86 .67 .72 -.17 

Autocompaixão 2.82 .75 .43 -.08 

Suporte Social Percebido 5.02 1.41 -.91 .49 

Saúde Mental 3.62 1.10 -.06 -.70 

Análises de comparação entre grupos 

Para verificar se existem diferenças nas médias das variáveis experiências preco-

ces de calor afeto e segurança, estigma internalizado, autocompaixão, suporte social 

percebido, e saúde mental, em função dos grupos orientação sexual e identidade de 

género dos participantes, foram conduzidas análises da variância (ANOVAs) não para-

métricas, particularmente o teste de Kruskal-Wallis. Os resultados mostram que não 

existem diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em estudo entre os gru-

pos de orientação sexual e identidade de género. 

Numa análise mais detalhada, não existem diferenças estatisticamente significa-

tivas entre os grupos de orientação sexual nas experiências precoces positivas, H(4) = 

8.20, p = .084, no suporte social percebido, H(4) = 3.09, p = .542, na saúde mental, H(4) 

= 8.23, p = .083, no estigma internalizado, H(4) = 2.61, p = .626, e na autocompaixão, 

H(4) = 8.37, p = .079. De igual forma, não existem diferenças estatisticamente significa-

tivas entre os grupos de identidade de género nas experiências precoces positivas, H(2) 
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= 1.05, p = .591, no suporte social percebido, H(2) = .57, p = .751, na saúde mental, 

H(2) = .35, p = .840, no estigma internalizado, H(2) = 3.69, p = .158, e na autocompaixão, 

H(2) = .57, p = .753.  

Análises de correlações 

Na tabela 2 estão apresentadas as correlações de Pearson entre todas as variá-

veis em estudo. Os resultados indicam que as experiências precoces de calor e segu-

rança estão positiva e moderadamente correlacionadas com a autocompaixão e positiva 

e fortemente correlacionadas com o suporte social percebido e a saúde mental. Por 

outro lado, o estigma internalizado correlaciona-se negativamente de magnitude mode-

rada com a autocompaixão e a saúde mental, e negativamente de magnitude fraca com 

o suporte social percebido. Quanto às variáveis mediadoras, os resultados mostram que 

a autocompaixão e o suporte social percebido correlacionam-se entre si, e cada uma 

delas com a saúde mental. 

Análise de mediação 

Com base no referencial teórico sobre a importância da autocompaixão e do su-

porte social percebido nos indicadores psicológicos foram realizadas análises de medi-

ação para explorar se a relação entre experiências de calor, afeto e segurança e saúde 

mental seria mediada pela autocompaixão e pelo suporte social percebido. Seguida-

mente, testou-se também o efeito indireto das variáveis autocompaixão e suporte social 

percebido na relação entre estigma internalizado e saúde mental. Para isso foram rea-

lizadas análises de mediação (modelo 4 do PROCESS).  

Tabela 2 

Análises de correlação entre todas as variáveis em estudo (N = 203) 

 1 2 3 4 5 

1_Experiências Precoces Positivas -     

2_Estigma Internalizado -.42 -    

3_Autocompaixão .47 -.35 -   

4_Suporte Social Percebido .58 -.25 .30 -  

5_Saúde Mental .51 -.32 .65 .39 - 

Nota. Todos os coeficientes de correlação apresentados são estatisticamente signifi-

cativos com um p < .001. 
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Os resultados do primeiro modelo de mediação testado (cf. Figura 1) mostram que 

o mesmo é estatisticamente significativo, F(3,199) = 64.04, p < .001, e explica 49% da 

variância da saúde mental. O efeito total revelou-se estatisticamente significativo, β = 

.52, IC 95% = [.40, .64], t = 8.38, p < .001. Os resultados mostram que existe um efeito 

direto estatisticamente significativo das experiências precoces positivas na saúde men-

tal, β = .19, IC 95% = [.06, .33], t = 2.83, p = .005. Existem efeitos indiretos estatistica-

mente significativos na relação entre as experiências precoces positivas e a saúde men-

tal, através da autocompaixão, β = .25, IC 95% = [.17, .32], e do suporte social, β = .07, 

IC 95% = [.00, .16]. 

Figura 3.  

Resultados do modelo de mediação da Autocompaixão e do Suporte Social Percebido 

na relação entre as Experiências Precoces de Afeto, Calor e Segurança e Saúde Mental  

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

No respeitante à relação entre estigma internalizado e saúde mental, o modelo 

revelou-se estatisticamente significativo, F(3,199) = 60.13, p < .01, e explica 48% da 

variância da saúde mental. O efeito total revelou-se estatisticamente significativo, β = -

.53, IC 95% = [-.75, -.32], t = 4.86, p < .001. Os resultados mostram que, quando intro-

duzimos as variáveis mediadoras, o efeito direto do estigma internalizado na saúde men-

tal deixa de ser estatisticamente significativo, β = -.12, IC 95% = [-.30, .06], t = 1.34, p 

= .180. Verificam-se, assim, efeitos indiretos estatisticamente significativos da autocom-

paixão, β = -.20, IC 95% = [-.27, -.13], e do suporte social percebido, β = -.05, IC 95% 

= [-.10, -.02], na relação entre estigma internalizado e saúde mental. 
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Figura 4.  

Resultados do modelo de mediação da Autocompaixão e do Suporte Social Percebido 

na relação entre Estigma Internalizado e Saúde Mental 

Nota. *** p < .001. 
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Discussão 
As MSG são quotidianamente discriminadas e sujeitas a agressões físicas e ver-

bais (Gordon & Meyer, 2007). Estes acontecimentos stressores tendem a gerar conse-

quências negativas a nível psicológico e social, tais como problemas emocionais, de 

humor, de ansiedade, comportamentos suicidas (Dunbar et al., 2017; Hirsch et al., 

2017), desregulação emocional, desesperança, esquemas mentais negativos e até re-

jeição social percebida (Meyer, 2003). Não apenas a vivência de experiências estigma-

tizantes, mas sobretudo a internalização das mensagens de estigma têm sido aponta-

das na literatura como stressores proximais que afeta a saúde mental das MSG (Baiocco 

et al., 2014; Newcomb & Mustanski, 2010). Parece ainda que determinados fatores intra 

e interpessoais, como o coping e o suporte social, podem desempenhar um papel me-

diador entre os stressores associados ao estigma e os indicadores de saúde mental 

(Hatzenbuehler, 2009). Diversos estudos na população geral indicam quer as experiên-

cias de calor/afeto/segurança quer a forma como os indivíduos lidam com as experiên-

cias negativas, através de atitudes focadas na autocompaixão e na ligação social, estão 

associadas ao bem-estar e qualidade de vida (DeHart et al., 2006; Gilbert et al., 2009; 

Richter et al., 2009). Contudo, o papel das experiências de calor/afeto/segurança na 

saúde mental em MSG permanece ainda pouco explorada, sobretudo passando por va-

riáveis intrapessoais como a autocompaixão e o suporte social percebido. Neste sen-

tido, o presente estudo teve como objetivo principal analisar o impacto das experiências 

emocionais de afeto e segurança e do estigma internalizado na saúde mental através 

da autocompaixão e do suporte social percebido, em MSG.  

Os resultados das análises descritivas indicaram que as médias obtidas nas vari-

áveis autocompaixão e estigma internalizado foram semelhantes às dos estudos ante-

riormente citados (Chan et al., 2020; Takada et al., 2014; Vigna et al., 2017; Yang & 

Mac, 2017), ainda que estes sejam escassos. Os resultados do presente estudo indicam 

a inexistência de diferenças entre as médias das variáveis em estudo, em função da 

orientação sexual e da identidade de gênero dos participantes. Os estudos prévios, ape-

sar de escassos, encontraram diferenças na perceção de estigma internalizado e nos 

sintomas de ansiedade e depressão quando comparam grupos de orientação sexual. 

Por exemplo, bissexuais, comparativamente aos gays e às lésbicas, sentem mais esti-

gma internalizado e apresentam mais outcomes negativos de saúde mental como stress 

e ansiedade (Araújo, 2020; Paveltchuk & Borsa, 2019). O estudo de Paveltchuk e Borsa 

(2019) detetou diferenças também em outcomes de saúde mental (i.e., depressão e 

ansiedade) entre gays e lésbicas e gays e bissexuais, tendo as lésbicas e bissexuais 

maiores índices de depressão e ansiedade do que gays. Já no respeitante à identidade 
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de género, como dito anteriormente, é sabido que pessoas pertencentes a minorias de 

género (i.e., pessoas transgénero) têm maior probabilidade de desenvolver consequên-

cias negativas a nível psicológico e social, em comparação com pessoas pertencentes 

a maiorias. Numa análise mais detalhada, a partir dos dados do relatório anual da As-

sociação Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (ILGA, 2020) verifica-

se que, em 2019, 43.98% das vítimas inquiridas que sofreram algum tipo de discrimina-

ção, identificam-se ou são identificadas como homens, seguido de 15.06% de mulheres. 

Uma vez que os resultados do presente estudo não são concordantes com aqueles de 

estudos prévios, sugere-se para investigações futuras a realização de análises mais 

aprofundadas sobre estas diferenças referenciadas com uma amostra mais robusta, so-

bretudo com mais representantes de pessoas lésbicas e pessoas transgénero. 

No que respeita aos resultados do estudo das correlações, e conforme hipoteti-

zado, verifica-se que os indivíduos que se recordam de ter mais experiências precoces 

de calor/afeto/segurança, tendem a reportar níveis mais elevados de autocompaixão, 

suporte social e   saúde mental. De facto, vários estudos revelam que estas memórias 

precoces, quando são positivas, são facilitadoras de uma visão do self como digno de 

amor e cuidado, focada nas qualidades positivas, na autoconfiança, na autoestima, e na 

autoaceitação, traduzindo-se na capacidade de autorregulação que é a autocompaixão 

(Bowlby, 1969; Brown & Trevethan, 2010; DeHart et al., 2006; Freinstein et al., 2012; 

Sherry, 2007). Neste sentido, também a literatura revela que as memórias precoces 

positivas estão associadas ao desenvolvimento de uma visão do outro como atencioso, 

confiável e disponível, facilitando o desenvolvimento de estratégias sociais adaptativas 

como a procura de suporte (Bowlby, 1969; Cheng & Furnham, 2004; Marmorstein & 

Iacono, 2004; Richter et al., 2009). Os resultados do presente estudo vão ao encontro 

de diversos estudos que referem que níveis mais elevados de memórias precoces po-

sitivas estão associados a indicadores de saúde mental como a autoestima, felicidade, 

afetos positivos e bem-estar (DeHart et al., 2006; Feinstein, et al., 2014; Gilbert et al., 

2009; Matos et al., 2017; Richter et al., 2009).  

Por outro lado, e tal como hipotetizado, o estigma internalizado revelou-se nega-

tivamente associado à autocompaixão, ao suporte social percebido e à saúde mental. 

Isto pode indicar que quanto mais os indivíduos internalizam as mensagens de estigma 

em relação à sua orientação sexual e identidade de género, menores são os seus níveis 

de autocompaixão, de suporte social percebido e de saúde mental. Os resultados apu-

rados vão ao encontro da literatura, que refere que maiores níveis de estigma internali-

zado estão correlacionados com construtos como o autojulgamento, a ruminação, a de-
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pressão, a ansiedade e a ideação suicida, e ainda que estes vão proporcionar o desen-

volvimento de problemas sociais, como a rejeição social percebida e o isolamento social, 

e até problemas de saúde mental (Baiocco et al., 2014; Gomes & Leal, 2020; Hatzen-

buehler, 2009; Meyer, 2003; Newcomb & Mustanski, 2010; Vigna et al., 2017). 

Quanto às variáveis propostas como mediadoras, estudos anteriores revelam que 

a autocompaixão e o suporte social percebido estão positivamente associados ao bem-

estar e à diminuição do sofrimento emocional (Doty et al., 2010; Neff et al., 2003). Os 

resultados do presente estudo estão em consonância com a literatura, na medida em 

que parecem indicar que indivíduos que direcionam ao self atitudes de bondade, genti-

leza e compreensão, tendem a percecionar um melhor suporte social e uma melhor 

saúde mental. 

A principal contribuição do presente estudo foi ajudar a esclarecer em que medida 

as memórias de calor e segurança na família, bem como o estigma internalizado, im-

pactam na saúde mental de MSG, bem como contribuir para a compreensão dos pro-

cessos psicológicos através dos quais esse impacto ocorre. Os resultados mostram, 

conforme hipotetizado, que os indivíduos com memórias de terem sido cuidados e pro-

tegidos tendem a ter uma atitude de bondade e compreensão para consigo próprios e a 

percecionar uma fonte positiva de suporte social, o que, por sua vez, influencia positi-

vamente a sua saúde mental. Apesar da literatura documentar o impacto positivo das 

memórias precoces positivas na saúde mental na população geral (Dehart et al., 2006; 

Feinstein et al., 2014; Gilbert et al., 2009; Matos et al., 2017; Richter et al., 2009), não 

existem estudos, tanto quanto sabemos, que tenham explorado se a autocompaixão e 

o suporte social percebido funcionam como mediadores da relação entre experiências 

precoces de calor, afeto e segurança e saúde mental, especialmente em MSG, sendo 

este um dos principais contributos deste estudo. Os resultados do presente estudo 

acrescem ao estado da arte ao mostrarem que aquela relação passa por uma autorre-

gulação interna adaptativa (focada na autocompaixão) e pela procura de suporte social. 

Ou seja, as experiências precoces positivas parecem contribuir para uma atitude mais 

compassiva em direção ao self e para uma perceção dos outros como mais suportativos, 

o que, por sua vez, se associa a níveis elevados de saúde mental.  

No que concerne ao estigma internalizado, a literatura revela que este apresenta 

consequências negativas na saúde mental dos estigmatizados (Baiocco et al., 2014; 

Newcomb & Mustanski, 2010; Vigna et al., 2017). Assim, foi possível perceber que o 

estigma internalizado impacta direta e negativamente na saúde mental das MSG. Não 
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obstante, tanto quanto sabemos, não existem estudos que tenham explorado se a au-

tocompaixão e o suporte social percebido funcionam como mediadores da relação entre 

o estigma internalizado e a saúde mental, especialmente em MSG. De acordo com o 

hipotetizado, os resultados sugerem que a relação entre estigma internalizado e saúde 

mental, em MSG, é mediada pela autocompaixão e pelo suporte social percebido. O 

presente estudo acresce ao estado da literatura ao mostrar que a relação entre estigma 

internalizado e saúde mental passa pela autorregulação interna (autocompaixão) e pelo 

suporte social percebido. Isto é, quanto mais estigma internalizado o indivíduo experi-

encia, menos autocompassivo tende a ser e menos suporte social tende a percecionar, 

o que por sua vez influencia negativamente a saúde mental. Torna-se relevante salientar 

que este último modelo de mediação vai ao encontro do MSM e do MM (Hatzenbuehler, 

2009), destacando a via indireta a partir do qual o estigma internalizado influencia uma 

pobre saúde mental, visto que os sujeitos tendem a ser menos autocompassivos e a 

experienciar menos suporte social. 

Conclusão 
O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser mencionadas. O 

carácter transversal do estudo é, desde logo, uma limitação, uma vez que limita o esta-

belecimento de relações de causalidade. Assim sendo, investigações futuras deverão 

optar por estudos longitudinais para confirmar particularmente o efeito de mediação das 

variáveis autocompaixão e suporte social percebido, em MSG. Em segundo lugar, o 

tamanho da amostra encontra-se desigual em termos de idade, escolaridade, estado 

civil, orientação sexual e identidade de género, o que pode influenciar os resultados 

obtidos. Neste sentido, as próximas investigações deverão incluir uma amostra equili-

brada nas variáveis descritas. Por último, a utilização da Escala de Homofobia Interna-

lizada, que não se encontra validada para a população portuguesa, poderá produzir al-

gum enviesamento. Assim, investigações futuras deverão testar as propriedades psico-

métricas deste instrumento. 

Para concluir, apesar das limitações referenciadas, o presente estudo representa 

um importante contributo para a literatura, especialmente para a comunidade LGBTQI+, 

salientado a importância do aumento dos níveis de autocompaixão e de suporte social 

percebido, que se revelam variáveis protetoras da saúde mental destas MSG. Este es-

tudo mostra-se inovador pois, tanto quanto sabemos, não existem estudos que tenham 

explorado o papel da autocompaixão e do suporte social na relação entre experiências 

precoces e saúde mental e na relação entre estigma internalizado e saúde mental, em 
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MSG. Este estudo permite ainda acrescentar informação aos escassos estudos portu-

gueses na área da saúde mental em MSG. Em síntese, é possível depreender que in-

divíduos pertencentes a MSG sofrem um grande impacto na saúde mental, devido ao 

stress associado ao estigma, podendo este ser público e internalizado. Face a estas 

dificuldades, o desenvolvimento e promoção da autocompaixão e do suporte social per-

cebido podem funcionar como fatores positivos para ajudar a lidar com o impacto nega-

tivos do estigma na saúde mental. Mais ainda, a promoção de experiências precoces 

positivas com pais/cuidadores e crianças, desde cedo, pode funcionar como um fator 

promotor da saúde mental na comunidade em geral, tanto em maiorias como em mino-

rias sociais. Com isto, as implicações para a prática clínica deste estudo são fundamen-

tais. Os resultados deste estudo podem sugerir a importância de desenvolver uma in-

tervenção direta na promoção da autocompaixão e do suporte social percebido em 

MSG, de forma tanto preventiva como remediativa da saúde mental. 
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