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Por que falar em diversidade 
sexual e de gênero, e não em 

respeito à diversidade humana? 
E por que pautar esse tema no 

contexto clínico?
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ESTRESSE DE 
MINORIA

Estressores específicos que pessoas  
LGBT sofrem no cotidiano em 
ambientes hostis e invalidantes.

Exemplos: expectativa de rejeição,  
ocultação/revelação da orientação  
sexual/identidade de gênero, receio
do escrutínio público e da violência
física preconceituosa, medo de 
assassinato.

Associados a diversos desfechos
negativos de saúde geral e 
mental.
(Cox et al., 2010; Doyle & Molix, 2014; Lewis et al., 2014; Kelleher, 2009; Khaddouma et al., 2015; Meyer, 2003)



População LGB  

em comparação à  

população hétero

2x

mais tentativas de suicídio.

2x

mais ideação suicida.

1,5x

mais risco de depressão e ansiedade.

1,5x

mais risco de abuso de substâncias.

(King et al., 2008)



Ouvir xingamentos preconceituosos está associado com 
aumento de abuso de álcool em pessoas LGB.

Em estados norte-americanos com leis discriminatórias, 
248% mais TAG, 36% mais TH, 36% qualquer morbidade 
psiquiátrica.

Necessidade de ocultar orientação sexual pode agravar 
depressão e estresse.

Pessoas LGB criadas em ambientes discriminatórios 
secretam mais cortisol. 

SAÚDE MENTAL LGB
(Lawrenz & Habigzang, 2019; Hatzenbuehler et al., 2010; Hatzenbuehler et al., 2014; Winberg et al., 2019) 



POPULAÇÃO 
TRANSGÊNERO

IDEAÇÃO SUICIDA

Entre 28 e 43%.

MORBIDADES PSIQUIÁTRICAS

Mais risco de ansiedade, depressão,

automutilação, transtornos alimentares, TEPT etc.

HIV

Mulheres trans têm alta prevalência e

55x mais chance de contrair.

EVITAÇÃO

43% das pesssoas trans evita serviços 

de saúde. 51% se sente desconfortável 

diante de profissionais da saúde.

(Costa et al., 2014; Costa et al., 2016; Chinazzo, 2019; Haas et al., 2014; Lipson et al., 2019)



PRECONCEITO
PROFISSIONAL

1.
75% das/os psicólogas/os italianas/os 

são contra atitudes corretivas em 

pacientes LGB, mas 58% as praticam. 

2.
13.5% da população transgênero já 

passou por tentativas de correção da 

identidade de gênero

3.
Muitas pessoas LGBT referem experiências 

ruins e aversivas no contexto clínico.

(Lingiardi et al., 2015; Reisner et al., 2019)



Habilidades que psicoterapeutas podem
desenvolver para trabalhar de forma mais 
sensível com minorias sexuais e de gênero.

Capacidade de analisar e se conectar à realidade  
cultural e identitária de cada pessoa.

Consciência (dos próprios vieses), conhecimento 

(das comunidades e seus valores) e capacitação 

(para atuar de forma efetiva).

(Sue & Sue, 2004)

COMPETÊNCIAS 
MULTICULTURAIS



Terapia Cognitivo-Comportamental  
Afirmativa (TCC-A)

Associação entre modelos cognitivos e comportamentais 
tradicionais e competências multiculturais.

Entende as particularidades que minorias sexuais e de 
gênero apresentam em termos de desenvolvimento de 
identidade, relações familiares e exposição ao preconceito e 
invalidação.

Ênfase em estratégias de validação e regulação emocional.

Move as pessoas da vergonha para o orgulho.

(Pachankis, 2014)



Programa individual manualizado, baseado no 
protocolo transdiagnóstico de Barlow, com dez 
módulos que ensinam reestruturação cognitiva, 
regulação emocional e treino de assertividade.

Ensaio clínico randomizado com 63 homens 
gays e bissexuais reduziu sintomas depressivos, 
sintomas de ansiedade, abuso de álcool e sexo 
sem camisinha.

ESTEEM
(Pachankis et al., 2015)





DESAFIOS

INSTRUMENTALIZAÇÃO
Formação de recursos humanos culturalmente  

adequados para trabalhar com a população LGBT.

VIESES PRECONCEITUOSOS
Identif icação.  

Redução.

PRESSUPOSTOS
Flexibilizar pressupostos do sujeito universal para  

entender especificidades de grupos minoritários.

DIVERSIDADE
Diferença não nos anula.

Podemos somar e crescer por meio dela.
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