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Resumo 

Esta dissertação é constituída por dois estudos. O primeiro teve por objetivo investigar o 

efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre as estratégias de regulação 

emocional (reavaliação cognitiva e supressão emocional) e os indicadores de psicopatologia 

(ansiedade, depressão e stress). O segundo estudo teve por objetivo investigar a importância 

da auto-compaixão, do evitamento experiencial e das estratégias de regulação emocional em 

relação aos indicadores de psicopatologia. Foi recolhida uma amostra de conveniência 

constituída por 513 indivíduos, sendo 151 do sexo masculino e 361 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 18 e 68 anos. Os dados foram recolhidos através de um 

protocolo constituído pelos seguintes instrumentos de autorresposta: questionário 

sociodemográfico; questionário de aceitação e ação-II; escala de auto-compaixão, escalas de 

ansiedade, depressão e stress; e questionário de regulação emocional. As conclusões do 

primeiro estudo evidenciam a importância do evitamento experiencial no aumento dos 

indicadores de psicopatologia, demonstrando que a redução do nível de evitamento 

experiencial contribui para a eficácia das estratégias de regulação emocional na diminuição 

dos níveis de ansiedade, depressão e stress. As conclusões do segundo estudo evidenciam a 

importância da auto-compaixão na redução dos indicadores de psicopatologia, demonstrando 

ser um fator protetor da psicopatologia. Por outro lado, o evitamento experiencial assume-se 

como fator de risco, contribuindo para o aumento da psicopatologia. 

 

 Palavras-Chave: evitamento experiencial, regulação emocional, reavaliação cognitiva, 

supressão emocional, auto-compaixão 
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Abstract 

This dissertation consists of two studies. The first aimed to investigate the mediating effect of 

experiential avoidance in the relationship between emotion regulation strategies (cognitive 

reappraisal and emotional suppression) and psychopathology indicators (anxiety, depression 

and stress). The second study aimed to investigate the importance of self-compassion, 

experiential avoidance and emotional regulation strategies in relation to psychopathology 

indicators. A convenience sample of 513 subjects, 151 males and 361 females, aged between 

18 and 68 years was collected. Data were collected through a protocol consists of the 

following autorresposta instruments: sociodemographic questionnaire; acceptance 

questionnaire and action-II; scale self-pity, anxiety scales, depression and stress; and 

questionnaire of emotional regulation. The findings from the first study show the importance 

of the experiential avoidance increased psychopathology indicators, showing that reduction 

of the experiential avoidance level contributes to the effectiveness of emotion regulation 

strategies in reducing the levels of anxiety, depression and stress. The findings of the second 

study show the importance of self-pity in reducing psychopathology indicators, proving to be 

a protective factor of psychopathology. On the other hand, experiential avoidance is assumed 

as a risk factor contributing to the increase of psychopathology. 

 

Keywords: experiential avoidance, emotional regulation, cognitive reappraisal, emotional 

suppression 
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Introdução Geral 

Atualmente assistimos ao desenvolvimento das terapias da terceira geração, assistindo 

ao aumento do número de estudos baseados nos modelos da terceira geração, estando a 

Terapia de Aceitação e Compromisso em evidência (Pérez-Alvarez, 2012). Esses estudos 

dão, igualmente, suporte à eficácia da utilização destas psicoterapias em várias doenças com 

dano duradouro (Powers, Vörding, & Emmelkamp, 2009). Além disso, estes estudos 

possibilitam ainda ter uma compreensão do funcionamento psicológico desses pacientes, 

sendo este um meio importante para a compreensão da mudança nos processos terapêuticos 

(Levin, Hildebrandt, Lillis, & Hayes, 2012). 

O evitamento experiencial é um dos constructos importantes do modelo ACT. Este 

refere-se à tentativa de supressão das experiências privadas (e.g., pensamentos, sentimentos, 

sensações, memórias), de forma ineficaz, uma vez que, contrariamente ao desejado, 

incrementa a frequência dessas experiências (Hayes, Wilson, Gifford, Follette, & Strosahl, 

1996). Por consequência, há um aumentar do desconforto psicológico tendo um impacto 

negativo no modo de vida valorizado (Wilson, & Dufrene, 2008), no incremento do 

sofrimento psicológico.  

A vivência de valores na vida tem sido significativamente relacionada com uma 

diminuição dos sintomas de ansiedade, depressão e stresse quando avaliado em pacientes 

com doenças físicas (Cirrochi, Fisher, & Lane, 2011; Karekla, & Constantinou, 2010). Por 

outro lado, o evitamento experiencial tem sido associado a um aumento da ansiedade, 

depressão e stress em indivíduos com psicopatologias (Cheron, Ehrenreich, Pincus, 2009; 

Williams, 2012). 

Importará, por conseguinte, fazer uma análise dos processos psicológicos a partir dos 

componentes do modelo ACT. Esta possibilitará a elaboração de um quadro compreensivo 
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mais elucidativo do funcionamento psicológico de doentes crónicos, tendo em vista uma 

maior eficácia nas intervenções.  

Esta dissertação de mestrado está organizada em dois estudos. O primeiro estudo teve 

por objetivo investigar o efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre as 

estratégias de regulação emocional (reavaliação cognitiva e supressão emocional) e os 

indicadores de psicopatologia (ansiedade, depressão e stress). Posteriormente, o segundo 

estudo teve por objetivo investigar a importância da auto-compaixão, do evitamento 

experiencial e das estratégias de regulação emocional em relação aos indicadores de 

psicopatologia (ansiedade, depressão e stress). 
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O efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre a regulação emocional e 

a psicopatologia 

Resumo 

Este estudo teve por objetivo investigar o efeito mediador do evitamento experiencial na 

relação entre as estratégias de regulação emocional (reavaliação cognitiva e supressão 

emocional) e os indicadores de psicopatologia (ansiedade, depressão e stress). Foi recolhida 

uma amostra de conveniência constituída por 513 indivíduos, sendo 151 do sexo masculino e 

361 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e 68 anos. Os dados foram 

recolhidos através de um protocolo constituído pelos seguintes instrumentos de autorresposta: 

questionário sociodemográfico; questionário de aceitação e ação-II; escalas de ansiedade, 

depressão e stress; e questionário de regulação emocional. Os resultados mostram que o 

evitamento experiencial têm um efeito mediador na relação entre as estratégias de regulação 

emocional e a ansiedade, depressão e stress. As conclusões evidenciam a importância do 

evitamento experiencial no aumento dos indicadores de psicopatologia, demonstrando que a 

redução do nível de evitamento experiencial contribui para a eficácia das estratégias de 

regulação emocional na diminuição dos níveis de ansiedade, depressão e stress.  

  

Palavras-Chave: evitamento experiencial, regulação emocional, reavaliação cognitiva, 

supressão emocional 
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The mediation effect of experiential avoidance between emotional regulation and 

psychopathology 

Abstract 

This study aimed investigate the mediating effect of experiential avoidance in the relationship 

between emotion regulation strategies (cognitive reappraisal and emotional suppression) and 

psychopathology indicators (anxiety, depression and stress). A convenience sample of 513 

subjects, 151 males and 361 females, aged between 18 and 68 years was collected. Data were 

collected through a protocol consists of the following self-report instruments: questionnaire 

sociodemographic; acceptance an action questionnaire-II; depression, anxiety and stress 

scale; and emotion regulation questionnaire. The results show that the experiential avoidance 

have a mediating effect on the relationship between the strategies of emotion regulation and 

anxiety, depression and stress. The findings show the importance of the experiential 

avoidance increased psychopathology indicators, showing that reduction of the experiential 

avoidance level contributes to the effectiveness of emotion regulation strategies in reducing 

the levels of anxiety, depression and stress.  

 

Keywords: experiential avoidance, emotional regulation, cognitive reappraisal, emotional 

suppression 
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Evitamento experiencial 

Considera-se haver evitamento experiencial sempre que o indivíduo procura diminuir 

ou eliminar a intensidade ou forma das experiencias psicológicas desagradáveis, com o 

objetivo de reduzir o sofrimento psicológico. Contudo, essa forma de lidar com as 

experienciais emocionais tende a resultar num efeito antagónico, aumentando a intensidade 

da experiência de desconforto e, até, “dolorosa” (Blackledge & Hayes, 2001; Hayes, Strosahl, 

& Wilson., 1999). Nas últimas décadas, tem havido uma crescente atenção para a capacidade 

dos indivíduos se confrontarem com as suas experiências psicológicas potencialmente 

desagradáveis. Utilizando como palavras-chave “acceptance”, “experiential avoidance” e 

“mindfulness” verificamos que só nos últimos cinco anos foram publicados 2722 artigos na 

Pubmed e 5214 na Psycnet que realçam as consequências da atitude de não-aceitação das 

experiências emocionais que, de alguma forma, são pontuadas com valências negativas pelos 

sujeitos para o seu próprio funcionamento psicológico.  

Os efeitos do evitamento experiencial, acima referidos, têm sido avaliados em 

amostras clínicas (Öst, 2008; Powers, Värding, & Emmelkamp, 2009) e não clínicas (Hayes, 

Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006; Kohl, Rief, & Glombiewski, 2012). De um modo 

geral, os resultados indicam que o evitamento experiencial é responsável por níveis 

desajustados de ansiedade, depressão e stress (Basharpoor, Shafiei, & Daneshavar, 2015; 

Biglan, et al., 2015; Boelen & Eisma, 2015; Machell, Goodman, & Kashdan, 2015), estando 

ainda relacionado com a diminuição do prazer na realização das atividades de vida diária, 

assim como com a perda de sentido de vida (Bardeen, 2015; Machell et al., 2015; McCracken 

& Zhao-O´Brien, 2010).  

Kashdan e colaboradores (2013) compararam uma amostra da população normal com 

um grupo constituído por indivíduos com perturbação de ansiedade, tendo este apresentado 

níveis mais elevados de evitamento experiencial comparativamente ao primeiro grupo. Num 
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estudo longitudinal Spinhoven, Drost, Rooij, Hemert e Penninx (2014) concluíram que o 

evitamento experiencial tende a aumentar em indivíduos com perturbações emocionais, 

contribuindo para o aumento da intensidade do sofrimento psicológico.  

Recentemente, várias investigações têm demonstrado o efeito mediador do evitamento 

experiencial na relação com diferentes processos psicológicos (Bardeen, 2015; Costa & 

Pinto-Gouveia, 2011; Hinds, Jones, Gau, Forrester, & Biglan, 2015; Panayioutou et al., 2015; 

Riley, 2014; Spinhoven et al., 2014). Por sua vez, Kashdan, Barrios, Forsyth e Steger (2006) 

investigaram a relação entre o evitamento experiencial e as estratégias de regulação 

emocional, utilizando como medidas de avaliação o “acceptance and action questionnaire” 

(evitamento experiencial) e o “emotion regulation questionnaire” (regulação emocional). As 

conclusões referem que o evitamento experiencial tem um efeito mediador na relação entre as 

estratégias de regulação emocional e as experiências afetivas positivas e negativas, estando a 

reavaliação cognitiva associada a efeitos positivos no bem-estar psicológico e a supressão 

emocional associada a prejuízos do bem-estar psicológico dos indivíduos. Neste contexto, o 

evitamento experiencial e a supressão emocional podem ser vistos como estratégias de 

autocontrolo responsáveis por consequências negativas no funcionamento psicológico dos 

indivíduos.  

Estratégias de regulação emocional 

De acordo com Gross (1998a), a regulação emocional refere-se a um conjunto de 

estratégias que visam a modificação das experiências emocionais, conferindo aos indivíduos 

as capacidades necessárias para lidar com as exigências do meio ambiente. As estratégias de 

regulação emocional podem ser classificadas como adaptativas ou mal adaptativas, tendo por 

base os efeitos psicossociais nos indivíduos (Grishan, Flower, Williams, & Moulds, 2011; 

Hofmann, Heering, Sawyer, & Asnaani, 2009; John & Gross, 2007; Putman & Silk, 2005; 

Richard & Gross, 2000).  
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Contudo, Backledge e Hayes (2001) e Greco, Lambert, e Baer (2008) consideram as 

estratégias para regular emoções o principal responsável pela psicopatologia, uma vez que se 

referem a tentativas de controlo e não-aceitação das experiências emocionais. Neste sentido, 

Boulange, Hayes e Pistorello (2010) acrescentam que a diferenciação entre as estratégias de 

regulação emocional adaptativas e mal adaptativas é o nível de evitamento experiencial que 

cada estratégia envolve.  

 No presente estudo serão consideradas duas estratégias de regulação emocional: a 

reavaliação cognitiva (estratégia adaptativa) e a supressão emocional (estratégia não 

adaptativa). A reavaliação propõe uma mudança cognitiva, requerendo que o indivíduo se 

foque no evento desencadeador de uma determinada experiência emocional, gerando 

alternativas de interpretação que possibilitem a alteração do impacto emocional. Por outro 

lado, a supressão emocional é uma estratégia que modela a resposta, estando centrada na 

inibição de um comportamento expressivo relativamente à emoção que é experienciada 

(Gross, 1998b).  

A reavaliação cognitiva está associada a efeitos positivos, relativamente à redução dos 

níveis de ansiedade, depressão e stress (Grisham, et al., 2011). Por outro lado, a supressão 

emocional – em si uma forma de evitamento experiencial - está associada a efeitos negativos, 

como o aumento dos níveis de ansiedade, depressão e stress (Hofmann et al., 2009; Liverant, 

Brown, Barlow, & Roemer, 2008). A este propósito, Campbell-Sills e Barlow (2007) 

consideram que a grande maioria dos problemas clínicos que são mediados pela ansiedade e 

depressão são desenvolvidas devido à utilização disfuncional e não adaptativa das estratégias 

de regulação emocional. Em consonância, alguns autores (Aldao, Nolen-Hoeksemo, & 

Schweizer, 2009; Gratz & Roemer, 2004; Gross, 1998a; Seligowski, Lee, Bardeen, & Orcutt, 

2015; Liverant et al., 2008) consideram que as falhas na regulação das emoções são as 

causadoras de perturbações psicológicas.  
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Objetivos do estudo 

Decorrente do que foi exposto, o evitamento experiencial é fundamental no 

desenvolvimento e manutenção do sofrimento psicológico. Por outro lado, as estratégias de 

regulação emocional podem ser benéficas (adaptativas) ou nefastas (mal adaptativas) para o 

funcionamento psicológico, podendo o evitamento experiencial ter influência na eficácia das 

estratégias de regulação emocional. Posto isto, estamos interessados em investigar de que 

forma a relação entre as estratégias de regulação emocional (variáveis independentes) e os 

indicadores de psicopatologia (variável dependentes) é mediada pelo evitamento experiencial. 

De acordo com Baron e Kenny (1986), para uma variável ser considerada mediadora é 

necessário: 1) a variável preditora/independente (reavaliação cognitiva e supressão 

emocional) ter efeito na variável mediadora (evitamento experiencial); 2) a variável 

preditora/ independente ter efeito na variável dependente (ansiedade, depressão e stress); 3) a 

variável mediadora ter efeito na variável dependente, sendo que a sua adição ao modelo reduz 

a importância da variável independente no modelo. Assim, é necessário haver uma redução 

significativa na relação entre variável independente/preditiva e a variável dependente, sendo 

essa atribuída à variável mediadora. A mediação é particularmente forte quando o efeito 

direto da variável independente na variável dependente, sob a presença da varável mediadora 

é nulo. 

De acordo com os estudos anteriores espera-se que o evitamento experiencial esteja 

diretamente correlacionado com os indicadores de psicopatologia, de tal forma que os 

indivíduos com elevados níveis de evitamento experiencial apresentam altos níveis de 

ansiedade, depressão e stress. Por outro lado, também esperamos que as estratégias de 

regulação emocional estejam diretamente correlacionadas com a ansiedade, depressão e 

stress. Mais especificamente, indivíduos que utilizam a estratégia de regulação emocional 

adaptativa (reavaliação cognitiva) apresentam baixos níveis de indicadores de psicopatologia; 
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por sua vez, a estratégia de regulação emocional mal adaptativa (supressão emocional) estará 

associada a altos níveis de indicadores de psicopatologia. Depois de analisadas estas relações, 

será esperado que o evitamento experiencial tenha uma função mediadora na relação entre as 

estratégias de regulação emocional e os indicadores de psicopatologia, no sentido em que o 

evitamento experiencial transporta para si o efeito das estratégias regulação emocional na 

ansiedade, depressão e stress. Assim, o uso de estratégias de regulação emocional adaptativas 

(reavaliação cognitiva) ou mal adaptativas (supressão emocional) estarão associados maiores 

ou menores níveis de indicadores de psicopatologia, dependendo das diferenças de 

evitamento experiencial presente nos indivíduos.  

Posto isto, os objetivos específicos deste estudo são: 1) Investigar a relação entre o 

evitamento experiencial, a regulação emocional (supressão emocional e reavaliação 

cognitiva) e os indicadores de psicopatologia (ansiedade, depressão e stress); 2) Investigar o 

efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre a regulação emocional 

(supressão emocional e reavaliação cognitiva) e os indicadores de psicopatologia (ansiedade, 

depressão e stress).   

Metodologia 

Participantes 

Foi recolhida uma amostra por conveniência, tendo participado 513 indivíduos da 

população geral com idades compreendidas entre os 18 e 68 anos, sendo 151 Indivíduos do 

sexo masculino e 361 do sexo feminino.  

No que respeita à profissão, 18,5% eram trabalhadores qualificados, 4,5% 

trabalhadores não qualificados, 1,8% diretores e gestores executivos, 1,4% trabalhadores de 

serviços, 3,9% trabalhadores técnicos, e por último, 1,2% trabalhadores administrativos.  

Quanto ao nível de escolaridade, a grande maioria dos participantes tinham 

completado o ensino superior (59,8%) e o ensino secundário (35%).  
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Tabela 1: Caracterização da amostra 

 Masculino 

(151 – 29,4%) 

 

                                 

N                         % 

Feminino 

(361 – 70,2%) 

 

 

N                         % 

Nível de escolaridade 

               Ensino Básico 

               2º Ciclo 

               3º Ciclo 

               Secundário 

               Superior 

 

 

2                      0,39     3                       0,58 

3                      0,58     0                       0 

12                    2,34     5                       0,97 

56                    10,9     124                   24,2 

78                    15,2     229                   44,7   

Situação Profissional     

               Estudante 65 12,6 219         42,7 

               Empregado 69 13,4 104         20,3 

               Desempregado 14 2,73 36         7,03 

               Reforma  3 0,58 2         0,39 

     

 Masculino 

                             

  M                    DP                                

Feminino 

 

 M                     DP                             

 

Idade 25,65               7,98 31,44              11,00 
M- Média 

DP- Desvio Padrão 

 

Instrumentos 

Para avaliar o Evitamento Experiencial foi utilizada a versão de 7 itens do 

Questionário de Aceitação e Ação-II (AAQ-II: Bond et al., 2011; validado para a população 

portuguesa por Pinto-Gouveia et al., 2012). Este instrumento de autorresposta permite obter 

um resultado global avaliado numa escala em formato tipo Likert de 7 pontos (1. Nunca 

Verdadeiro; 7. Sempre Verdadeiro). A validação portuguesa deste instrumento apresentou um 

excelente nível de fidedignidade (α=0,90: Pinto-Gouveia et al., 2012). No presente estudo, o 

alfa de Cronbach foi igual a 0,91 sendo considerada uma fidedignidade muito boa (Field, 

2005; Pestana & Gageiro, 2005).  
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Os indicadores de Ansiedade, Depressão e Stress foram avaliados através da versão 

de 21 itens das Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21: Lovibond & 

Lovibond, 1995; adaptado para a população portuguesa por Pais-Ribeiro et al., 2004). Esta é 

uma escala de autorresposta em formato Likert de 4 pontos (0. Não se aplicou nada a mim; 3. 

Aplicou-se a mim a maior parte das vezes) que permite obter resultados parciais para cada 

uma das subescalas. A adaptação portuguesa apresentou bons valores de consistência interna, 

alfa de Cronbach, entre 0,83 e 0,93 (Pais-Ribeiro et al., 2004). No presente estudo, as 

subescalas apresentaram bons níveis de consistência interna, sendo o alfa de Cronbach igual 

a 0,88 para a ansiedade, 0,92 para a depressão e 0,90 para o stress. 

 Para avaliar a Regulação Emocional foi utilizado o Questionário de Regulação 

Emocional (QRE: Gross & John, 2003; validado para a população portuguesa por Vaz & 

Martins, 2009). Este instrumento é constituído por 10 itens que estão organizados em 2 

subescalas (reavaliação cognitiva e supressão emocional) avaliadas em formato de escala 

Likert de 7 pontos (1. Discordo Totalmente e 7. Concordo Totalmente). As propriedades 

psicométricas da versão portuguesa revela a existência de um alfa de Cronbach igual a 0,76 

para a escala de reavaliação cognitiva e 0,65 para a escala de supressão emocional (Vaz & 

Martins, 2009). No presente estudo, o alfa de Cronbach foi igual a 0,84 para a reavaliação 

cognitiva e 0,80 para a supressão emocional, sendo ambos considerados uma boa consistência 

interna (Field, 2005; Pestana & Gageiro, 2005).  

Procedimentos 

Os dados do presente estudo foram recolhidos entre Março e Abril de 2015, tendo 

sido disponibilizado online uma versão digital do protocolo de investigação; a 

disponibilização foi acompanhada de uma explicação acerca dos objetivos e informava-se 

que somente indivíduos com idades superiores a 18 anos deviam responder voluntariamente 

aos questionários.  
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 Análise estatística 

Correlações bivariadas 

Inicialmente realizámos a matriz de correlação de Spearman´s, analisando de modo 

bivariado a relação entre as variáveis em estudo: evitamento experiencial, reavaliação 

cognitiva, supressão emocional, ansiedade, depressão e stress. 

Efeito mediador 

Para avaliar o nosso modelo (figura 1), utilizamos como variáveis 

preditivas/independentes (X) a reavaliação cognitiva e a supressão emocional; as variáveis 

dependentes (Y) foram a ansiedade, depressão e stress; e por último, a variável mediadora 

(M) foi o evitamento experiencial.    

Inicialmente foram realizadas as análises de regressão: 1) análise de regressão linear 

simples (a) entre a reavaliação cognitiva ou supressão emocional (variável independente) e o 

evitamento experiencial (variável dependente); 2) análise de regressão linear simples (c) entre 

a reavaliação cognitiva ou supressão emocional (variável independente) e a ansiedade ou 

depressão ou stress (variável dependente); 3) análise de regressão linear múltipla (a, b, c´) 

entre a reavaliação cognitiva ou supressão emocional e o evitamento experiencial (variáveis 

independentes) e a ansiedade ou depressão ou stress (variável dependente). 

Posteriormente foi calculado o Sobel teste z (de acordo com a fórmula de Aroian) para 

testar o efeito indireto da variável independente na variável dependente através da variável 

mediadora.  
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Figura 1: Em a) é ilustrada o efeito total entre a variável dependente e a variável 

independente. Em b) é ilustrado efeito mediacional, onde X afeta indiretamente Y por 

mediação de M. X=variável independente; Y= variável dependente; M= variável mediadora; 

c= efeito total; a,b= efeitos indiretos; c´= efeito direto. 

 

Resultados 

Verificação Dos Pressupostos  

As variáveis “evitamento experiencial”, “reavaliação cognitiva”, “supressão 

emocional” e “stress” apresentam valores dos coeficientes de skewness e kurtosis inferior a 1, 

sendo considerada a normalidade dos dados (Field, 2005; Maroco, 2007).  

Da análise dos boxplots verificamos a existência de outlier´s, não tendo sido 

eliminado nenhum dos casos por não serem superior a 3 desvios-padrão nem tendo 

demonstrado influência na média dos resultados (Pallant, 2002). 

Da análise do gráfico normal Q-Q Plot e do histograma dos resíduos estandardizados 

permitem assumir a normalidade e homocedasticidade dos resíduos. Os erros são 

independentes, dado que os valores de Durbin-Watson estão próximos de 2 (Field, 2005; 

Maroco, 2007). Por último, não existe multicolineareidade nas dimensões estudadas, dado 
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que os valores do Variance Inflation Factor (VIF) são inferiores a 5 e os da tolerância 

inferior a 2 (Field, 2005; Maroco, 2007). 

Tabela 2: Valores descritivos da análise de ansiedade, depressão, stress, evitamento 

experiencial, reavaliação cognitiva e supressão emocional e valores de skewness e kurtosis. 

Subescala Média Desvio 

Padrão 

Skewness 

 

Kurtosis 

 

Ansiedade 10,73 4,13 1,549  2,228 

Depressão 11,67 4,89 1,434  1,518  

Stress 13,79 4,60 0,894  0,636  

Evitamento 

Experiencial 

23,55 8,78 0,421 -0,260  

Reavaliação 

Cognitiva 

27,95 6,78 -0,565  0,228  

Supressão 

Emocional 

14,46 5,15 0,036  -0,814  

 

Relação Entre Evitamento Experiencial, Estratégias De Regulação Emocional E 

Indicadores De Psicopatologia 

Evitamento experiencial e indicadores de psicopatologia 

Da análise da tabela 3 verificamos que o evitamento experiencial está positivamente 

correlacionado com a ansiedade (rs=0,541; p<0,001), depressão (rs=0,603; p<0,001) e stress 

(rs=0,600; p<0,001).  

Estratégias de regulação emocional e indicadores de psicopatologia 

A reavaliação cognitiva apresenta fracos valores de correlação com os indicadores de 

psicopatologia, estando apenas significativamente correlacionada com a depressão (rs=-

0,096; p=0,030). A supressão emocional está positivamente correlacionado com a ansiedade 

(rs=0,124; p=0,005) e a depressão (rs=0,221; p<0,001). Em relação aos indicadores de stress, 

apesar de a correlação ser significativa, o valor de correlação é baixo (rs=0,087; p=0,050).  
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Evitamento experiencial e estratégias de regulação emocional 

O evitamento experiencial está positivamente correlacionado com a supressão emocional, 

sendo esta correlação significativa (rs=0,231; p<0,001). Por outro lado, a valor de correlação 

entre o evitamento experiencial e a reavaliação cognitiva é fraco (rs=-0,087; p=0,049). 

Tabela 3: Correlação de Spearman´s entre o evitamento experiencial, estratégias de 

regulação emocional e indicadores de psicopatologia. 

 Evitamento 

Experiencial 

Reavaliação 

Cognitiva 

Supressão 

Emocional 

Ansiedade Depressão Stress 

Evitamento 

Experiencial 

__ 

 

-0,087* 

 

0,231** 

    

0,541** 

    

0,603** 

    

0,600** 

   

Reavaliação 

Cognitiva 

 

__ __ 0,128** 

    

   -0,069 

 

-0,096* 

    

-0,043 

 

Supressão 

Emocional 

 

__ __ __ 0,124** 

   

0,211** 

    

0,087 

 

Ansiedade 

 

 

__ __ __ __ 0,672** 

    

0,754** 

   

Depressão __ __ __ __ __ 0.717** 

   

Stress __ __ __ __ __ __ 
**A Correlação é significativa no nível de 0,01 
* A correlação é significativa no nível de 0,05 

 

Efeito Mediador do Evitamento Experiencial 

 Regulação emocional e ansiedade 

A partir da tabela 4 verificamos que a análise de regressão entre a reavaliação 

cognitiva e o evitamento experiencial é significativa (B=-0,113; p=0,049). De igual modo, a 

análise de regressão entre a reavaliação cognitiva e a ansiedade é significativa (B=-0,071; 

p=0,009), existindo uma redução do coeficiente de regressão (B=-0,040; p=0,069) quando o 

evitamento experiencial é incluído no modelo (B=0,275; p <0,000). O valor do Sobel Test é 

significativo (z=-1,964; p=0,049).  

A análise de regressão entre a supressão emocional e o evitamento experiencial 

(tabela 4) é significativo (B=0,375; p<0,001), assim como a análise de regressão entre a 
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supressão emocional e a ansiedade (B=0,090; p=0,011), existindo uma redução do coeficiente 

de regressão (B=-0,015; p= 0,616) quando o evitamento experiencial é inserido no modelo 

(B=0,280; p <0,001). O valor do Sobel Test significativo, sendo positivo (z= 4,835; p 

<0,000).  

Tabela 4: Efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre a regulação 

emocional e a ansiedade. 

 

RC: Reavaliação cognitiva; EE: Evitamento Experiencial; SE: Supressão Emocional; ANX: 

Ansiedade 

 

Regulação emocional e depressão 

Da tabela 5 verificamos que o coeficiente de regressão da relação entre a reavaliação 

cognitiva e a depressão é significativa (B=-0,120; p<0,001), existindo uma redução do valor 

do coeficiente dessa relação (B=-0,080; p=0,001) quando é inserido o evitamento 

experiencial ao modelo (B=0,357;p<0,001). Determinando o valor do Sobel Test verificamos 

que o efeito indireto entre a reavaliação cognitiva e a depressão é significativo e negativo (z=-

 B β t p F p Adjusted 

R2 

R2 Sobel 

z 

RC→EE    

 

-0,113 -0,087 -1,971 0,049 3,885 0,049 0,006 0,008  

RC→ANX 

 

-0,071 -0,116 

 

-2,641 0,009 6,974 0,009 0,012 0,013  

RC/EE 

→ANX 

 

-0,040 

0,275 

-0,065 

0,585 

-1,825 

16,333 

0,069 

0,000 

138,684 0,000 0,350 0,353 -1,964 

0,049 

SE→EE 

 

0,375 0,220 5,100 0,000 26,011 0,000 0,047 0,049  

SE→ANX 0,090 0,113 2,558 0,011 6,542 0,011 0,011 0,013  

 

SE/EE→ANX 

 

-0,015 

0,280 

 

-0,018 

0,594 

 

-0,502 

16,209 

 

0,616 

0,000 

 

136,322 

 

0,000 

 

0,346 

 

0,349 

 

4,835 

0,000 
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1,968; p=0,049). Na análise de regressão entre a supressão emocional e a depressão, 

verificamos que o modelo foi significativo (B=0,214; p<0,001) tendo o coeficiente de 

regressão da relação entre a supressão emocional e a depressão (B=0,082; p=0,012) 

diminuído quando inserido no modelo o evitamento experiencial (B=0,352; p<0,000). 

Através do Sobel Test verificamos que o efeito indireto da supressão emocional e a depressão 

é positivamente significativo (z=4,881; p=0,000).  

Tabela 5: Efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre a regulação 

emocional e a depressão. 

 B β t p F p Adjusted R2 R2 Sobel 

z 

RC→EE 

 

-0,113 -0,087 -1,971 0,049 3,885 0,049 0,006 0,008  

RC→DEP 

 

-0,120 -0,167 -3,825 0,000 14,630 0,000 0,026 0,008  

RC/EE→ 

DEP 

 

-0,080 

0,357 

-0,111 

0,641 

- 3,328 

19,165 

0,001 

0,000 

196,215 0,000 0,433 0,435 -1,968 

0,049 

SE→EE 

 

0,375 0,220 5,100 0,000 26,011 0,000 0,047 0,049  

SE→DEP 

 

0,214 0,225 5,226 0,000 27,310 0,000 0,049 0,051  

SE/EE→ 

DEP 

0,082 

0,352 

0,086 

0,631 

2,518 

18,407 

0,012 

0,000 

192,107 0,000 0,428 0,430 4,881 

0,000 

RC: Reavaliação cognitiva; EE: Evitamento Experiencial; SE: Supressão Emocional; DEP: 

Depressão 

 

Regulação emocional e stress 

Na tabela 6 verificamos que o coeficiente de regressão da relação entre a reavaliação 

cognitiva e o stress é significativo (B=-0,058; p= 0,05), existindo uma redução do coeficiente 

de regressão (B= -0,020; p=0,382) quando o evitamento experiencial é inserido no modeloe 

(B=0,335; p<0,000). O valor do Sobel Test é significativo (z=-1,968; p=0,049). Em relação à 
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supressão emocional, quando analisada a relação entre a supressão emocional e o stress 

verificamos que esta relação não tem significância estatística (B= 0,058; p= 0,074). 

Tabela 6: Efeito mediador do evitamento experiencial na relação entre a regulação 

emocional e o Stress. 

 B β t p F p Adjusted 

R2 

R2 Sobel 

Z 

RC→EE 

 

-0,113 -0,087 -1,971 0,049 3,885 0,049 0,006 0,008  

RC→STR 

 

-0,058 -0,085 -1,935 0,053 3,746 0,053 0,005 0,007  

RC/EE→ 

STR 

 

-0,020 

0,335 

-0,030 

0,638 

-0,875 

18,735 

0,382 

0,000 

178,658 0,000 0,410 0,412 -1,968 

0,049 

SE→EE 0,375 0,220 5,100 0,000 26,011 0,000 0,047 0,049  

 

SE→STR 

 

 

0,070 

 

0,079 

 

1,789 

 

0,074 

 

3,201 

 

0,074 

 

0,004 

 

0,006 

 

SE/EE→ 

STR 

-0,058 

0,344 

-0,066 

0,656 

-1,886 

18,885 

0,060 

0,000 

181,031 0,000 0,413 0,416 4,892 

0,000 

RC: Reavaliação cognitiva; EE: Evitamento Experiencial; SE: Supressão Emocional; STR: 

Stress 

 

Discussão 

Os resultados deste estudo indicam que o evitamento experiencial está associado a 

prejuízos no funcionamento psicológico associados ao aumento dos indicadores de ansiedade, 

depressão e stress, sendo um mediador da relação entre as estratégias de regulação emocional 

(reavaliação cognitiva e supressão emocional) e os indicadores de psicopatologia.  

As primeiras análises tiveram por objetivo estudar a relação entre o evitamento 

experiencial, as estratégias de regulação emocional e os indicadores de psicopatologia. O 

evitamento experiencial e a supressão emocional estão correlacionados com elevados níveis 
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de ansiedade, depressão e stress, na medida em que o aumento dos níveis de evitamento 

experiencial ou da utilização da estratégia de supressão emocional está associado ao aumento 

dos indicadores de psicopatologia. Por outro lado, a reavaliação cognitiva está correlacionada 

negativamente com todos os indicadores de psicopatologia, contudo apresenta fracos valores 

de correlação.  

Vários estudos tem investigado os efeitos do evitamento experiencial (Boelen & 

Eisma, 2015; Basharpoor et al., 2015; Biglan, et al., 2015; Machell et al., 2015; Spinhoven et 

al., 2014) e das estratégias de regulação emocional (Campbell-Sills, Barlow, & Hofmann., 

2006; Dunn, Billotti, Murphy, & Dalgleish, 2009; Kashdan et al., 2006; Liverant et al., 2008) 

em relação à psicopatologia. O evitamento experiencial é responsável pelo aumento dos 

níveis de ansiedade, depressão e stress (Boelen & Eisma, 2015; Spinhoven et al., 2014), 

estando associado à diminuição das experiências afetivas positivas, da satisfação com a vida e 

da perda de vontade na realização das atividades de vida diária (Kashdan et al., 2006). Deste 

modo, o evitamento experiencial aumenta o sofrimento psicológico e impossibilita que o 

indivíduo viva uma vida que valorize (Hayes et al., 1999). Também a supressão emocional 

têm estado relacionada com o aumento dos níveis de ansiedade, depressão e stress (Dunn et 

al., 2009), sendo considerada uma forma de evitamento experiencial (Adao et al., 2010; Gross 

& John, 2003). Contrariamente aos nossos resultados, a reavaliação cognitiva têm sido 

considerada uma estratégia de regulação emocional adaptativa, tendo benéficos efeitos 

psicossociais (Aldao et al.,2010), estando associada à redução dos níveis de ansiedade, 

depressão e stress (Andreotti et al., 2013; Rood, Roelofs, Bögels, & Arntz, 2012).  

A partir das análises de regressão foi investigado o efeito mediador do evitamento 

experiencial na relação entre as estratégias de regulação emocional e a ansiedade, depressão e 

stress. As análises indicam que o evitamento experiencial têm um efeito mediador na relação 

entre as estratégias de regulação emocional e os indicadores de psicopatologia, transportando 
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assim o efeito da reavaliação cognitiva e supressão emocional sobre a ansiedade, depressão e 

stress. Deste modo, o nível de evitamento experiencial influencia a relação entre as 

estratégias de regulação emocional e a psicopatologia. Das análises de regressão verificamos 

que o evitamento experiencial está negativamente relacionado com a reavaliação cognitiva 

(estratégia de regulação emocional adaptativa), sendo que níveis mais elevados de evitamento 

experiencial estão associados à presença de mais sintomatologia psicopatológica. O mesmo é 

dizer que baixos valores de reavaliação cognitiva estão associados a um aumento da 

psicopatologia. Por outro lado, verificamos que o evitamento experiencial está positivamente 

relacionado com a supressão emocional (estratégia de regulação emocional mal adaptativa), 

contribuindo para o aumento da psicopatologia. Posto isto, a psicopatologia não é 

necessariamente produto direto das falhas nas estratégias de regulação emocional ou do 

evitamento experiencial, mas provavelmente estão envolvidos.   

Vários autores enfatizam a importância do evitamento experiencial como mediador de 

diferentes processos psicológicos (Bardeen, Fergus, & Orcutt, 2014; Costa & Pinto-Gouveia, 

2011; Hinds et al., 2015; Riley, 2014). Especificamente em relação às estratégias de 

regulação emocional, Kashdan et al. (2006) investigaram a relação entre o evitamento 

experiencial e as estratégias de regulação emocional numa população não clínica, tendo os 

resultados demonstrando que o evitamento experiencial tem um efeito mediador nas 

estratégias de regulação emocional, sendo responsável por consequências negativas no 

funcionamento psicológico dos indivíduos.  

 Hayes et al. (1999) refere que quando o indivíduo não confronta as suas experiencias 

desagradáveis e dolorosas tem como consequência o aumento da intensidade das experiencias 

emocionais. Também a incapacidade para regular emoções aumenta a probabilidade dos 

sujeitos apresentarem dificuldades no funcionamento psicológico. Contudo, as estratégias 

para regular emoções são uma forma de evitamento experiencial, dado ser um processo onde 
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o individuo módula e altera a sua experiência emocional (Backledge & Hayes, 2001; Greco et 

al., 2008). Posto isto, consideramos que a eficácia que uma determinada estratégia de 

regulação emocional possa ter em relação aos indicadores de psicopatologia depende do nível 

de evitamento experiencial que é requerido ao individuo. 

Os novos modelos de intervenção e mudança psicoterapêutica, baseados no 

desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental, têm enfatizado a aceitação de 

pensamentos e sentimentos, associando processos de aceitação e mindfulness a processos de 

compromisso e mudança comportamental (Hayes, 2004; Öst, 2008). Nesta linha, a Terapia de 

Aceitação e Compromisso (ACT), afirma-se como sendo uma alternativa, uma vez que 

associa processos de aceitação e mindfulness a processos de compromisso e mudança 

comportamental, considerando que o indivíduo deve aceitar sem julgamentos todos os 

pensamentos e sentimentos (Hayes et al., 1999).  

 O presente estudo apresenta algumas limitações metodológicas. Em primeiro, o facto 

da recolha da amostra ter sido realizada através da internet não permitiu um controlo da 

compreensão, por parte dos sujeitos, do protocolo aplicado. Apesar de ter sido realizado o 

“cognitive debriefing” no início de modo a verificar a compreensão do protocolo, este 

poderia não ter sido compreensível para alguns dos participantes. Em segundo, o instrumento 

utilizado para avaliar o evitamento experiencial não apresenta a distinção entre o constructo 

de evitamento experiencial e aceitação, sendo constituído por um único fator.  

 Sugerimos que futuros estudos incidam em amostras clínicas e modelos longitudinais, 

sendo estes possibilitadores do estudo das relações causais entre as variáveis em estudo 

 Em relação às implicações clínicas, este estudo reforça a importância do evitamento 

experiencial na psicopatologia, sendo deste modo importante no trabalho clínico intervir nas 

questões do mindfulness e da aceitação das experiencias privadas dos indivíduos como forma 

de reduzir os níveis de ansiedade, depressão e stress.  
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 Apesar das limitações, consideramos os resultados do presente estudo vêm aumentar o 

conhecimento sobre o efeito do evitamento experiencial na psicopatologia, contribuindo 

assim para reafirmar a importância dos modelos psicoterapêuticos baseados na aceitação.  
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Importância da Auto-Compaixão, Evitamento Experiencial e Regulação Emocional  

Resumo 

Este estudo teve por objetivo investigar a importância da auto-compaixão, do evitamento 

experiencial e das estratégias de regulação emocional em relação aos indicadores de 

psicopatologia (ansiedade, depressão e stress). A amostra foi constituída por 513 indivíduos 

com idades compreendidas entre os 18 e 68 anos, tendo os dados sido recolhidos recorrendo a 

um protocolo constituído pelos seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico, 

Escala de Auto-Compaixão; Questionário de Aceitação e Ação-II, as Escalas de Ansiedade, 

Depressão e Stress e o Questionário de Regulação Emocional. Os resultados mostram que a 

auto-compaixão tem um efeito mediador na relação entre as estratégias de regulação 

emocional e os indicadores de psicopatologia. De acordo com as análises de trajetória, a auto-

compaixão têm um efeito direto negativo na ansiedade, depressão e stress, contrariamente ao 

evitamento experiencial que têm um efeito direto positivo. As conclusões evidenciam a 

importância da auto-compaixão na redução dos indicadores de psicopatologia, demonstrando 

ser um fator protetor da psicopatologia. Por outro lado, o evitamento experiencial assume-se 

como fator de risco, contribuindo para o aumento da psicopatologia.  

 

Palavras-Chave: auto-compaixão, evitamento experiencial, reavaliação cognitiva, supressão 

emocional 
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Importance of Self-Compassion, Experiential Avoidance, and Emotional Regulation 

Abstract 

This study aimed to investigate the importance of self-compassion, experiential avoidance ad 

emotional regulation strategies in relation to psychopathology indicators (anxiety, depression 

and stress). The sample consisted of 513 individuals aged between 18 and 68 years, and the 

data was collected using a protocol consists of the following instruments: Socio-demographic 

questionnaire, self-compassion scale; acceptance questionnaire and action-II, depression, 

anxiety and stress scale and emotion regulation questionnaire. The results show that the self-

compassion have a mediating effect on the relationship between the strategies of emotion 

regulation and psychopathology indicators. According to the path analyses, self-compassion 

have a negative direct effect on anxiety, depression and stress, contrary to experiential 

avoidance that have a positive direct effect. The findings show the importance of self-

compassion in reducing psychopathology indicators, proving to be a protective factor of 

psychopathology. On the other hand, experiential avoidance is assumed as a risk factor 

contributing to the increase of psychopathology.  

 

Keywords: Self-compassion, experiential avoidance, cognitive reappraisal, emotional 

suppression.  
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Auto-Compaixão 

Nos últimos anos assistimos a um crescente interesse pelo estudo da auto-compaixão 

(Germer & Neff, 2013). Utilizando como palavra-chave “Self-compassion” verificámos que 

nos últimos 5 anos foram publicados 418 artigos na Psycnet e 203 na Pubmed, que 

relacionam a auto-compaixão com aspetos do funcionamento psicológico.  

 De acordo com Neff (2003a), a auto-compaixão é definida como sendo uma atitude 

calorosa, de bondade e de abertura do indivíduo face às suas experiências desagradáveis, 

experienciando sentimentos de calor, de cuidado e de compreensão para consigo próprio, 

reconhecendo que as nossas experiencias desagradáveis fazem parte de uma experiencia 

humana comum. Nesta linha de ideias, o autor sistematiza o conceito de “auto-compaixão” 

em três componentes básicos: 1) calor e compreensão: refere-se à capacidade do indivíduo 

em ser amável e compreensível para consigo próprio, não adotando uma postura demasiada 

crítica e permissiva face às suas experiências; 2) condição humana: experiência humana do 

indivíduo deve ser vista como sendo parte de uma experiência humana maior; por último, 3) 

Mindfulness: ter uma consciência equilibrada, aceitando os próprios sentimentos dolorosos 

sem existir uma excessiva sobre-identificação por parte do indivíduo.  

Um outro aspeto a realçar respeita a auto-compaixão ser considerada como uma 

estratégia de regulação emocional com resultados psicossociais adaptativos (Diedrich, Grant, 

Hofmann, Hiller, & Berking, 2014). MacBeth & Gumley (2012) realizaram uma meta-análise 

com o propósito de estudar a importância da auto-compaixão na psicopatologia, constatando 

existir uma grande magnitude de efeito da auto-compaixão sobre a psicopatologia. Mais 

especificamente, alguns autores constataram que os indivíduos com maiores níveis de auto-

compaixão tendem a ter baixos indicadores ansiedade, depressão e stress (Allen & Leary, 

2010; Barnard & Curry, 2011; Diedrich et al., 2014; Gemer & Neff, 2013; Neff, 2003a; Neff, 

Hsieh, & Dejitterat, 2005). 
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Krieger, Altenstein, Baetting, Doerig, e Hotforth (2013) conduziram uma investigação 

com o objetivo de avaliar a importância da auto-compaixão através da self-compassion scale 

em dois grupos: indivíduos diagnosticados com depressão e indivíduos da amostra de 

controlo (sem qualquer diagnóstico de psicopatologia). Os indivíduos do primeiro grupo 

apresentaram níveis mais baixos de auto-compaixão, concluindo que a auto-compaixão 

assume um fator de proteção no desenvolvimento da psicopatologia.  

Yadavaia, Hayes e Vilardage (2014) verificaram que existem algumas similitudes 

entre o modelo da auto-compaixão de Neff e o evitamento experiencial, no sentido em que na 

auto-compaixão é exigido que o indivíduo evite ter uma atitude critica face às suas 

experiências dolorosas, aceitando esses próprios sentimentos dolorosos sem ter uma 

excessiva identificação com eles. Deste modo, uma atitude compassiva para com o “eu”, 

implica que o indivíduo aceite sem julgamento todos os seus eventos psicológicos, sem ter o 

esforço inútil de os tentar alterar, eliminar ou reduzir a sua intensidade.  

Evitamento Experiencial 

Na última década assistimos ao desenvolvimento das terapias cognitivo-

comportamentais, sendo os novos modelos baseados no processo de aceitação e mindfulness 

das experiências emocionais (Hayes, Strasahl, & Wilson, 1999).  

Neste sentido, o evitamento experiencial surge como um constructo importante, sendo 

responsável pelo aumento do sofrimento psicológico nos indivíduos (Blackledge & Hayes, 

2001; Hayes et al., 1999). O evitamento experiencial refere-se ao esforço realizado pelo 

individuo com o objetivo de eliminar ou mudar a forma, frequência ou intensidade das 

experiencias emocionais e, deste modo, não experienciar (Hayes et al., 1999).  

Vários autores (Boelen & Eisma, 2015; Fledderus, Bohlmeijer, Smit, & Westerhof, 

2010; Kashdan et al., 2013; Kohl, Rief, & Glombiewski, 2012; Machell, Goodman, & 

Kashdan, 2015; Spinhoven, Drost, Rooij, Hemert, & Penninx, 2014) têm demonstrado que o 
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evitamento experiencial é prejudicial para o funcionamento psicológico, sendo considerado 

um dos responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção das perturbações psicológicas. 

Mais especificamente, altos níveis de evitamento experiencial surgem associados ao aumento 

dos níveis de ansiedade, depressão e stress (Basharpoor, Shafiei, & Daneshavar, 2015; 

Biglan, et al., 2015; Boelen & Eisma, 2015; Machell et al., 2015).  

Estratégias de regulação emocional 

Gross (1998a) define a regulação emocional como um processo pelo qual o indivíduo 

influencia a experiência e a expressão emocional perante uma resposta a um estímulo, dando 

origem a um comportamento mais adequado na relação com o meio que o rodeia. 

Tradicionalmente, a utilização de estratégias de regulação emocional adaptativas estão 

associadas à redução dos indicadores de ansiedade, depressão e stress (Aldao, Nolen-

Hoeksemo, & Schweizer, 2010; Gross, 1998b; Seligowski, Lee, Bardeen, & Orcutt, 2015; 

Liverant, Brown, Barlow, & Roemer, 2008). 

As estratégias de regulação emocional podem ser agrupadas em dois grupos, 

consoante as consequências que elas tem no funcionamento psicossocial: adaptativas e mal 

adaptativas (Grishan et al., 2011; Hofmann et al., 2009). A este propósito, Campbell-Sills e 

Barlow (2007) afirmam que o recurso disfuncional e não adaptativo das estratégias de 

regulação emocional são as responsáveis pelo desenvolvimento das perturbações de humor 

mediadas pela ansiedade e depressão.  

Apesar de existir uma variedade de estratégias de regulação emocional, neste estudo 

iremos ter em consideração duas, baseadas no modelo de Gross (1998a): reavaliação 

cognitiva e supressão emocional. A reavaliação cognitiva propõe uma mudança cognitiva, na 

medida em que requer que o indivíduo se foque num evento ou situação desencadeadora de 

uma determinada experiência emocional, gerando alternativas de interpretação possibilitando 

a alteração do seu impacto emocional. Por outro lado, a supressão emocional é uma estratégia 
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de modelação da resposta, que está centrada na inibição de um comportamento expressivo da 

emoção que é experienciada (Gross, 1998a). 

A reavaliação cognitiva tem sido considerada por alguns autores como sendo uma 

estratégia adaptativa (Grisham et al., 2011), tendo sido apresentada em vários estudos como 

sendo desencadeadora de benéficos efeitos psicológicos. Deste modo está associado a baixos 

níveis de estados emocionais negativos, sendo por isso um entrave ao desenvolvimento e 

manutenção de perturbações psicológicas (John & Gross, 2007; Richard & Gross, 2000). Pelo 

contrário a supressão emocional refere-se a uma estratégia de regulação emocional mal-

adaptativa que tem consequências nefastas para o bem-estar psicológico dos indivíduos 

(Hofmann et al., 2009;Liverant et al., 2008).  

Diedrich e colaboradores (2014) conduziram uma investigação com o objetivo de 

estudar a relação entre a auto-compaixão e a reavaliação cognitiva numa amostra de 

indivíduos diagnosticados com depressão. Os resultados deste estudo demonstram que a auto-

compaixão foi mais eficaz comparativamente à reavaliação cognitiva na relação com o humor 

depressivo. À semelhança de outros estudos (Brown, Bryant, Brown, Bei, & Judd, 2014; 

Krieger et al., 2013; Webb & Formann, 2013) a auto-compaixão têm sido considerada uma 

estratégia de regulação emocional adaptativa.  

Objetivos do Estudo 

Será esperado que as estratégias de regulação emocional estejam correlacionadas com os 

preditores de distress de tal forma que os indivíduos que utilizem mais a estratégia de 

regulação emocional adaptativa (reavaliação cognitiva) apresentam menores níveis de 

ansiedade, depressão e stress. Também se espera que os indivíduos com níveis mais elevados 

da estratégia de regulação emocional não adaptativa (supressão emocional) apresentam níveis 

mais elevados de ansiedade, depressão e stress. É ainda esperado que maiores níveis de 

evitamento experiencial estejam correlacionados com maiores níveis de ansiedade, depressão 
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e stress. Por último, maiores níveis de auto-compaixão estejam correlacionado com menores 

níveis de ansiedade, depressão e stress.  

Quanto ao efeito mediador é esperado que a auto-compaixão tenha um efeito mediador na 

relação entre as estratégias de regulação emocional e os indicadores de psicopatologia. 

Finalmente, no que diz respeito à associação entre a auto-compaixão e o sofrimento 

psicológico, espera-se que a auto-compaixão se correlaciona diretamente com a ansiedade, 

depressão e stress, de tal forma que indivíduos com mais auto-compaixão irão relatar menos 

ansiedade, depressão e stress. É ainda esperado que o evitamento experiencial esteja 

correlacionado diretamente com a ansiedade, depressão e stress de tal modo que indivíduos 

com níveis mais elevados de evitamento experiencial relatam mais ansiedade, depressão e 

stress. Por último será esperado que a auto-compaixão tenha um efeito mediador na relação 

entre as estratégias de regulação emocional e os indicadores de psicopatologia.  

Posto isto, os objetivos específicos deste estudo são: 1) Investigar a importância da auto-

compaixão, evitamento experiencial, regulação emocional (reavaliação cognitiva e supressão 

emocional), e preditores de distress (ansiedade, depressão e stress); 2) investigar o efeito 

mediador da auto-compaixão na relação entre as estratégias de regulação emocional 

(reavaliação cognitiva e supressão emocional) e a psicopatologia (ansiedade, depressão e 

stress); 3) investigar o papel da auto-compaixão e do evitamento experiencial como 

preditores de ansiedade, depressão e stress.  

 

Metodologia 

Participantes  

Participaram 513 indivíduos da população geral, sendo 151 do sexo masculino e 361 

do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e 68 anos. 18,5% dos participantes 

eram trabalhadores qualificados, 4,5% eram trabalhadores não qualificados, 1,8% eram 
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diretores e gestores executivos, 1,4% eram trabalhadores de serviços, 3,9% eram 

trabalhadores técnicos e 1,2% eram trabalhadores administrativos. Relativamente à 

escolaridade, grande percentagem dos participantes tinham concluído o ensino superior 

(59,8%) ou o ensino secundário (35%). 

 

Tabela 7: Caracterização Demográfica da Amostra 

 Masculino 

(151 – 29,4%) 

 

                                 

N                         % 

Feminino 

(361 – 70,2%) 

 

 

N                         % 

Nível de escolaridade 

         

         Ensino Básico 

 

2                      0,39 

                         

3                       0,58 

 

         2º Ciclo 3 0,58 0         0 

         3º Ciclo 12 2,34 5         0,97 

         Secundário 56 10,9 124         24,2 

         Superior 78 15,2 229         44,7 

Situação Profissional     

          Estudante 65 12,6 219         42,7 

          Empregado 69 13,4 104         20,3 

          Desempregado 14 2,73 36         7,03 

          Reforma 3 0,58 2         0,39 

     

 Masculino 

                             

  M                    DP                                

Feminino 

 

 M                     DP                             

 

Idade 25,65               7,98 31,44              11,00 
M- Média 

DP- Desvio Padrão 
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Instrumentos 

O Evitamento Experiencial foi avaliado através da versão de 7 itens do 

Questionário de Aceitação e Ação-II (AAQ-II: Bond et al., 2011; validado para a população 

portuguesa por Pinto-Gouveia et al., 2012). Instrumento de autorresposta do tipo Likert de 7 

pontos (1. Nunca Verdadeiro; 7. Sempre Verdadeiro), onde resultados mais elevados indicam 

um maior nível de evitamento experiencial. A versão portuguesa apresenta excelentes níveis 

de consistência interna (α=0,90: Pinto-Gouveia et al., 2012). No presente estudo, o alfa de 

Cronbach foi igual a 0,91 sendo considerada de acordo com Pestana e Gageiro (2005a) e 

Field (2005) uma consistência interna muito boa.  

Os indicadores de Ansiedade, Depressão e Stress foram avaliados através das 

Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21: Lovibond & Lovibond, 1995; 

validado para a população portuguesa por Pais-Ribeiro et al., 2004). É um instrumento de 

autorresposta em formato de escala Likert de 4 pontos (0. Não se aplicou a mim; 3. Aplicou-

se a mim a maior parte das vezes) constituída por 21 itens organizados em três sub-escalas: 

ansiedade, depressão e stress. A adaptação portuguesa apresenta bons valores de consistência 

interna, variando o alfa de Cronbach, entre 0,83 e 0,93 (Pais-Ribeiro et al., 2004). No 

presente estudo, o alfa de Cronbach foi igual a 0,88 para a ansiedade, 0,92 para a depressão e 

0,90 para o stress, demonstrando ter bons níveis de consistência interna (Field, 2005; Pestana 

& Gageiro, 2005a). 

 As Estratégias de Regulação Emocional foram avaliadas através do Questionário 

de Regulação Emocional (QRE: Gross & John, 2003; validado para a população portuguesa 

por Vaz & Martins, 2009). Este instrumento é constituído por 10 itens organizados em 2 

subescalas (reavaliação cognitiva e supressão emocional), avaliadas em formato Likert de 7 

pontos (1. Discordo Totalmente e 7. Concordo Totalmente). A versão portuguesa apresentam 

um alfa de Cronbach igual a 0,76 para a escala de reavaliação cognitiva e 0,65 para a escala 
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de supressão emocional (Vaz & Martins, 2009). No presente estudo, o alfa de Cronbach foi 

igual a 0,84 para a reavaliação cognitiva e 0,80 para a supressão emocional, sendo uma 

consistência interna boa (Field, 2005; Pestana & Gageiro, 2005a).  

A Auto-Compaixão foi avaliada através da Escala de Auto-Compaixão (SELFCS: 

Neff, 2003b; validado para a população portuguesa por Castilho e Pinto-Gouveia, 2011). Este 

instrumento é constituído por 26 itens de autorresposta num formato tipo Likert de 5 pontos 

(1. Quase Nunca; 5. Quase Sempre) que avaliam seis fatores da auto-compaixão: calor/ 

compreensão; auto-crítica; humanidade comum; isolamento; mindfulness; e sobre-

identificação. No presente estudo, este instrumento apresentou um nível de consistência 

interna muito bom (α= 0,91: Field, 2005; Pestana & Gageiro, 2005a). 

Procedimentos 

Os dados foram recolhidos entre Março e Abril de 2015, a partir de um protocolo de 

investigação que foi disponibilizado online, acompanhada de uma explicação acerca dos 

objetivos, confidencialidade e voluntariedade dos indivíduos com idades superiores a 18 anos 

em participar.  

  

Análise estatística 

Correlações bivariadas 

Inicialmente realizámos a matriz de correlação de Spearman´s tendo por objetivo 

estudar a relação entre as variáveis em estudo: auto-compaixão, o evitamento experiencial, a 

reavaliação cognitiva, a supressão emocional, a ansiedade, depressão e stress.  

Efeito Mediador 

Seguindo o modelo de Baron e Kenny (1986), para uma variável ser considerada 

mediadora é necessário: 1) a variável preditora/independente ter efeito na variável mediadora; 

2) a variável preditora/ independente ter efeito na variável dependente; 3) a variável 
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mediadora ter efeito na variável dependente, existindo uma redução significativa na relação 

entre variável independente/preditiva e a variável dependente, sendo essa atribuída à variável 

mediadora. 

No nosso modelo (figura 2), as estratégias de regulação emocional (reavaliação 

cognitiva e supressão emocional) foram variáveis independentes/preditivas (X); a ansiedade, 

depressão e o stress foram as variáveis dependentes (Y); a auto-compaixão foi a variável 

mediadora (M).  

Inicialmente foram realizadas as análises de regressão: 1) regressão linear simples (a) 

entre a reavaliação cognitiva ou supressão emocional (variável independente) e a auto-

compaixão (variável dependente); 2) regressão linear simples (c) entre a reavaliação 

cognitiva ou supressão emocional (variável independente) e a ansiedade ou depressão ou 

stress (variável dependente; 3) regressão linear múltipla (a,b,c´) entre a reavaliação cognitiva 

ou supressão emocional e auto compaixão (variáveis independentes) e ansiedade ou 

depressão ou stress (variável dependente). 

Posteriormente foi calculado o Sobel teste z (de acordo com a fórmula de Aroian) de 

modo a testar o efeito indireto da variável independente na variável dependente através do 

mediador.  
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Figura 2: Em a) é ilustrada o efeito total entre a variável dependente e a variável 

independente; Em b) é ilustrado efeito mediacional, onde X afeta indiretamente Y por 

mediação de M. X=variável independente; Y= variável dependente; M= variável mediadora; 

c= efeito total; a,b= efeitos indiretos; c´= efeito direto. 

Análises de trajetórias (path analysis) 

Foram realizadas análises de trajetórias (Path Analysis) de acordo com o modelo 

apresentado por Pestana e Gageiro (2005b), Field (2005) e Maroco (2010).  

A auto-compaixão (X1) e o evitamento experiencial (X2) foram variáveis exógenas 

independentes e a ansiedade, depressão e stress (Y) foram variáveis endógenas dependentes.  

Foram construídos 3 modelos recursivos (figura 3) diferindo a variável dependente (1º 

ansiedade, 2º depressão e 3º stress). Posteriormente, foi realizada a regressão linear múltipla 

entre a auto-compaixão e evitamento experiencial (variáveis independentes) e a ansiedade ou 

depressão ou stress (variável dependente). Com base nos coeficientes de trajetória foi 

analisada a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente.   
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Figura 3: Modelo Path Analyse.  

X= variáveis exógenas independentes; Y= Variável endógena dependente. 

 

Resultados 

Verificação Dos Pressupostos 

Quanto à normalidade dos dados analisados, verificamos que as variáveis evitamento 

experiencial, reavaliação cognitiva, supressão emocional, auto-compaixão e stress 

apresentam valores de skewness e kurtosis inferiores a 1, indicando a normalidades destes 

dados (Field, 2005; Maroco, 2007).   

Analisado o boxplots, verificamos a existência de outlier´s, não tendo sido nenhum 

considerado problemático, na medida em que não são superiores a 3 desvios-padrão, nem 

apresentam influência na média dos resultados (Pallant, 2002). 

Quanto aos resíduos, a análise do gráfico normal Q-Q Plot e o histograma dos 

resíduos estandardizados permitem assumir a normalidade e homocedasticidade. Os erros são 

independentes, dado que os valores do Durbin-Watson estão próximos de 2 (Field, 2005; 

Maroco, 2007). Por último, não existe multicolinearidade nas dimensões avaliadas, uma vez 
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que o valor do Variance Inflation Factor (VIF) é inferior a 5 e da tolerância inferior a 2 

(Field, 2005; Maroco, 2007; Pestana & Gageiro, 2005).   

Tabela 8: Valores descritivos da análise de ansiedade, depressão, stress, evitamento 

experiencial, reavaliação cognitiva, supressão emocional e auto-compaixão e valores de 

skewness e kurtosis. 

Subescala Média Desvio 

Padrão 

Skewness 

 

Kurtosis 

 

Ansiedade 10,73 4,13 1,549 2,228 

Depressão 11,67 4,89 1,434 1,518 

Stress 13,79 4,60 0,894 0,636 

Evitamento 

Experiencial 

23,55 8,78 0,421 -0,260 

Reavaliação 

Cognitiva 

27,95 6,78 -0,565 0,228 

Supressão 

Emocional 

14,46 5,15 0,036 -0,814 

Auto-

compaixão 

80,58 15,1 -0,043 0,368 

  

Relação Entre Auto-Compaixão, Evitamento Experiencial, Estratégias de Regulação 

Emocional e Preditores de Distress. 

Auto-compaixão e preditores de distress 

Da análise da tabela 9, verificamos que a auto-compaixão apresenta-se correlacionado 

significativamente com a ansiedade (rs=-0,407; p<0,001), depressão (rs = -0,496; p<0,001) e 

o stress (rs=-0,491; p<0,001). 

Evitamento Experiencial e preditores de distress 

 O evitamento experiencial apresenta-se valores de correlação significativos e positivos 

em relação à ansiedade (rs=0,541; p<0,001), depressão (rs=0,603; p<0,001) e o stress (rs= 

0,600; p<0,001). 
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Estratégias de regulação emocional e preditores de distress  

A reavaliação cognitiva apresenta valores de correlação com todos os preditores de 

distress, sendo apenas significativa a relação com a depressão (rs=-0,096; p=0,030). 

Tabela 9: Correlação de Spearman´s entre o evitamento experiencial, auto-compaixão, 

estratégias de regulação emocional e indicadores de psicopatologia. 

 EE AC RC SE ANS   DEP STR 

EE ______ 

 

-0,616** 

 

-0,087* 

 

0,231** 

 

0,541** 

 

0,603** 

 

0,600** 

 

AC  

 

 

 

0,184** 

 

-0,220** 

 

-0,407** 

 

- 0,496** 

 

-0,491** 

 

RC  

 

 

 

 

 

 0,128** 

 

  -0,069 

 

-0,096* 

 

 -0,043 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,124** 

 

0,211** 

 

0,087* 

 

ANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,672** 

 

0,754** 

 

DEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,717** 

 
**A Correlação é significativa no nível de 0,01 

* A Correlação é significativa no nível de 0,05 

Legenda: EE: Evitamento Experiencial; AC: auto-compaixão; RC: Reavaliação Cognitiva; SE: 

Supressão Emocional; ANS: Ansiedade; DEP: Depressão; STR: Stress 

 

Efeito Mediador da Auto-Compaixão  

 Regulação emocional e ansiedade 

O coeficiente de regressão da relação entre a reavaliação cognitiva e a ansiedade é 

significativo (B=0,416; p<0,001). Do mesmo modo o coeficiente de regressão entre a 

reavaliação cognitiva e a ansiedade (tabela 10) é significativo (B=-0,071; p=0,009). 

Verificamos que existem uma redução do coeficiente de regressão da relação entre a 

reavaliação cognitiva e a ansiedade (B=-0,018; p=0,455) quando é inserida a auto-compaixão 

no modelo (B=-0,126; p<0,001). O valor indireto avaliado pelo Sobel z é significativo sendo 



55 
 

igual a -4,003 (p<0,001). De igual modo, verificamos que o coeficiente de regressão da 

relação entre a supressão emocional e a auto-compaixão é significativo (B=-0,598; p<0,001). 

Também a análise de regressão entre a supressão emocional e a ansiedade é significativa 

(B=0,090;p=0,011) existindo uma redução do coeficiente de regressão (B=0,014; p=0,657) 

quando a auto-compaixão é inserida no modelo (B=-0,127; p<0,001). O valor do Sobel z 

também é significativo sendo igual a 4,708 (p<0,001). 

Tabela 10: Efeito mediador da auto-compaixão na relação entre a regulação emocional e a 

ansiedade. 

 B β t p F p Adjus

ted R2 
R2 Sobel 

z 

RC→ AC 

 

0,416 0,186 4,287 0,000 18,374 0,000 0,033 0,035  

RC→ ANS 

 

-0,071 -0,116 

 

-2,641 0,009 6,974 0,009 0,012 0,013  

RC/AC→ 

ANS 

 

-0,018 

-0,126 

-0,030 

-0,463 

-0,748 

-11.626 

0,455 

0,000 

71,983 0,000 0,217 0,220 -4,003 

0,000 

SE→AC 

 

-0,598 -0,204 -4,700 0,000 22,095 0,000 0,040 0,042  

SE→ ANS 0,090 0,113 2,558 0,011 6,542 0,011 0,011 0,013  

 

SE/AC→ 

ANS 

 

0,014 

-0,127 

 

0,018 

-0,465 

 

0,445 

-11,629 

 

0,657 

0,000 

 

 

71,752 

 

 

0,000 

 

0,217 

 

0,220 

 

 

4,708 

0,000 

 

RC: Reavaliação cognitiva; AC: Auto-compaixão; SE: Supressão emocional; ANS: 

Ansiedade 

 

Regulação emocional e depressão  

O coeficiente de regressão da relação entre a supressão emocional e a depressão é 

significativo (B=-0,120; p<0,001). Quando a auto-compaixão é inserida no modelo (B=-



56 
 

0,176; p<0,001) ocorre uma redução do valor do coeficiente de regressão na relação entre a 

supressão emocional e a depressão (B=-0,047; p<0,001). O valor do efeito indireto é 

significativo, sendo o sobel z igual a -4,107 (p<0,001). Quando analisada a relação entre a 

supressão emocional e a depressão, verificamos que o coeficiente de regressão é significativo 

(B=0,214; p<0,001), existindo uma redução do valor do coeficiente (B=0,110; p=0,002) 

quando a auto-compaixão é inserida no modelo (B=-0,173; p<0,001).  

Tabela 11:Efeito mediador da auto-compaixão na relação entre a regulação emocional e a 

depressão. 

 B β t p F p Adjusted 

R2 
R2 Sobel 

z 

RC→AC 

 

0,416 0,186 4,287 0,000 18,374 0,000 0,033 0,035  

RC→DEP 

 

-0,120 -0,167 

 

-3,825 0,000 14,630 0,000 0,026 0,028  

RC/AC→ 

DEP 

 

-0,047 

-0,176 

-0,065 

-0,546 

-1,745 

-14,640 

0,082 

0,000 

117,532 0,000 0,313 0,316 -4,107 

0,000 

 

SE→AC 

 

-0,598 -0,204 -4,700 0,000 22,095 0,000 0,040 0,042  

SE→DEP 0,214 0,225 5,226 0,000 27,310 0,000 0,049 0,051  

 

SE/AC→D

EP 

 

0,110 

-0,173 

 

0,116 

-0,535 

 

3,132 

-14,373 

 

 

0,002 

0,000 

 

122,444 

 

0,000 

 

0,322 

 

0,325 

 

4,475 

0,000 

 

RC: Reavaliação cognitiva; AC: Auto-compaixão; SE: Supressão emocional; DEP: 

Depressão 

 Regulação emocional e stress  

Com base na análise da tabela 12 verificamos que o coeficiente de regressão da 

relação entre a reavaliação cognitiva e o stress é significativo (B=-0,058; p=0,053), sendo 

esse coeficiente reduzido (B=0,014; p=0,592) quando é inserido a auto-compaixão no modelo 

(B=-0,172; p<0,001), apresentando um valor do Sobel z igual a -4,099 (p<0,001). Por outro 
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lado, na relação entre a supressão emocional e o stress, verificamos que o coeficiente de 

regressão não é significativo (B= 0,070; p= 0,074). Contudo, existe uma redução do valor do 

coeficiente de regressão (B=-0,033; p=0,324), quando é inserido a auto-compaixão no 

modelo (B=-0,173; p<0,001), sendo o valor do sobel z igual a 4,502 (p<0,001).  

Tabela 12: Efeito mediador da auto-compaixão na relação entre a regulação emocional e a 

stress. 

 B β t p F p Adjusted 

R2 
R2 Sobel 

z 

RC→AC 

 

0,416 0,186 4,287 0,000 18,374 0,000 0,033 0,035  

RC→STR 

 

-0,058 -0,085 

 

-1,935 0,053 3,746 0,053 0,005 0,007  

RC/AC→

STR 

0,014 

-0,172 

0,020 

-0,565 

0,536 

-15,140 

0,592 

0,000 

117,316 0,000 0,313 0,316 -4,099 

0,000 

 

SE→AC 

 

-0,598 -0,204 -4,700 0,000 22,095 0,000 0,040 0,042  

SE→STR 0,070 0,079 1,789 0,074 3,201 0,074 0,004 0,006  

 

SE/AC→

STR 

 

-0,033 

-0,173 

 

-0,037 

-0,569 

 

-0,987 

-15.198 

 

0,324 

0,000 

 

117,818 

 

0,000 

 

0,314 

 

0,316 

 

4,502 

0,000 

 

RC: Reavaliação cognitiva; AC: Auto-compaixão; SE: Supressão emocional; STR: Stress 

 

Auto-compaixão, Evitamento Experiencial e Indicadores de Psicopatologia 

 Ansiedade 

 De acordo com a tabela 13 com este modelo, a auto-compaixão apresenta um efeito 

direto com a ansiedade tendo um coeficiente de trajetória negativo (β=-0,155; p=0,001). Do 

mesmo modo, o evitamento experiencial também apresenta um efeito direto com a ansiedade, 

sendo o coeficiente de trajetória positivo (β=0,491; p=0,000).  
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Tabela 73:Path Analyses Ansiedade 

VI B β t p F p Adjusted 

R2 
R2 r 

Auto-

Compaixão 
 

-0,042 -0,155 -3,381 0,001  

144,900 

 

0,000 

 

0,360 

 

0,363 

 

-0,638 

0,000 

Evitamento 

Experiencial 

0,231 0,491 

 

10,694 0,000      

 

Depressão 

A partir da análise da tabela 14 verificamos que o coeficiente de trajetória entre a 

auto-compaixão e a depressão é positivo (β=-0,242; p= 0,000), existindo um efeito direto 

entre estas duas variáveis. De igual modo, o evitamento experiencial apresenta um efeito 

direto com a depressão, sendo o coeficiente de trajetória positivo (β=0,496; p= 0,000).  

 

Tabela 84: Path Analyses Depressão 

VI B β t p F p Adjusted 

R2 
R2 r 

Auto-

Compaixão 
 

-0,078 -0,242 -5,711 0,000  

214,884 

 

0,000 

 

0,456 

 

0,458 

 

-0,638 

0,000 

Evitamento 

Experiencial 

0,276 0,496 

 

11,706 0,000      

 

 

Stress 

Verificamos através da tabela 15 que a auto- compaixão têm um coeficiente de 

trajetória negativo com o stress (β=-0,257; p= 0,000) e o evitamento experiencial apresenta 

um coeficiente de trajetória positivo com o stress (β=0,478; p= 0,000), apresentando deste 

modo ambas as variáveis um efeito direto com o stress.  
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Tabela15:Path Analyses stress 

VI B β t p F p Adjusted 

R2 
R2 r 

Auto-

Compaixão 
 

-0,078 -0,257 -6,015 0,000  

208,748 

 

 

0,000 

 

 

 

0,448 

 

 

0,451 

 

 

-0,638 

0,000 

Evitamento 

Experiencial 

0,250 0,478 

 

11,204 0,000      

 

Discussão 

 Os resultados demonstram a importância da auto-compaixão e do evitamento 

experiencial enquanto preditores de distress. De um modo geral, os resultados indicam que a 

auto-compaixão contribui para a redução da ansiedade, depressão e stress, assumindo um 

efeito mediador na relação entre as estratégias de regulação emocional e os indicadores de 

psicopatologia (ansiedade, depressão e stress), como nos propusemos mostrar. Por outro lado, 

o evitamento experiencial está associado ao aumento dos níveis de ansiedade, depressão e 

stress.  

 As primeiras análises tiveram por objetivo investigar a relação entre a auto-

compaixão, evitamento experiencial, as estratégias de regulação emocional e os preditores de 

distress. Os resultados apontam que a auto-compaixão está negativamente correlacionada 

com a ansiedade, depressão e stress, no sentido em que altos níveis de auto-compaixão estão 

associados à redução dos níveis de ansiedade, depressão e stress. Por outro lado, o 

evitamento experiencial está positivamente correlacionado com a ansiedade, depressão e 

stress, estando o seu aumento associado à presença de mais indicadores de ansiedade 

depressão e stress. De facto, estudos recentes têm demonstrado que a auto-compaixão está 

associada com a redução da ansiedade, depressão e stress (Allen & Leary, 2010; Barnard & 

Curry, 2011; Gemer & Neff, 2013; MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2003a; Neff et al., 2005; 



60 
 

Krieger et al., 2013). Em contraponto, o evitamento experiencial têm sido considerado 

responsável pelo aumento do sofrimento psicológico, tendo influência no aumento dos níveis 

de preditores de distress (Basharpoor et al., 2015; Biglan, et al., 2015; Boelen & Eisma, 

2015; Machell et al., 2015). 

 Em relação às estratégias de regulação emocional, a supressão emocional está 

correlacionada positivamente com os indicadores de psicopatologia, sendo o aumento desta 

responsável pelo aumento dos indicadores de psicopatologia. De facto, vários autores têm 

demonstrado que a utilização das estratégias de regulação emocional mal adaptativas estão 

relacionadas com dificuldades no funcionamento psicossocial, contribuindo para o aumento 

dos indicadores de ansiedade, depressão e stress (Grishan et al., 2011; Hofmann et al., 2009; 

Liverant et al., 2008). Quanto à estratégia de reavaliação cognitiva, apesar de vários autores 

considerarem que contribui para a redução dos níveis de ansiedade, depressão e stress 

(Andreotti et al., 2013; Rood, Roelofs, Bögels, & Arnz, 2012), neste estudo, a reavaliação 

cognitiva apresenta baixos valores de correlação.   

 O segundo objetivo foi investigar o efeito mediador da auto-compaixão na relação 

entre as estratégias de regulação emocional e os preditores de distress. A partir de análises de 

regressão verificamos que a auto-compaixão tem um efeito mediador na relação entre as 

estratégias de regulação emocional e a ansiedade, depressão e stress. Verificamos ainda que a 

auto-compaixão está positivamente relacionada com a reavaliação cognitiva o que sugere que 

níveis mais elevados de auto-compaixão estão associados à presença de menos indicadores de 

ansiedade, depressão e stress. O mesmo é dizer que altos níveis de reavaliação cognitiva está 

associada à redução dos indicadores de psicopatologia. Por outro lado, a auto-compaixão esta 

negativamente relacionada com a supressão emocional. Deste modo, baixos níveis de auto 

compaixão estão associados à presença de maiores indicadores de ansiedade, depressão e 

stress. Assim, a ansiedade, depressão e stress não é necessariamente produto direto das 
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estratégias de regulação emocional ou da auto-compaixão, mas que provavelmente estão 

envolvidos.  

 Por último, este estudo pretendeu investigar o papel da auto-compaixão e do 

evitamento experiencial como preditores de distress (ansiedade, depressão e stress). A 

literatura científica atual tem considerado que indivíduos com maiores níveis de auto-

compaixão apresentam menores níveis de ansiedade, depressão e stress (Allen & Leary, 

2010; Barnard & Curry, 2011; Gemer & Neff, 2013; MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2003a; 

Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005; Krieger, et al., 2013). Por outro lado, o evitamento 

experiencial tem sido considerado o responsável pelo aumento da ansiedade, depressão e 

stress (Basharpoor, Shafiei, & Daneshavar, 2015; Biglan, et al., 2015; Boelen & Eisma, 2015; 

Machell, Goodman, & Kashdan, 2015).  

A partir das path analysis pretendemos investigar qual das duas estratégias de 

autocontrolo é maior preditor de distress: se é a auto-compaixão ou o evitamento 

experiencial. Da análise dos coeficientes de trajetória verificamos que ambas as variáveis 

apresentavam um efeito direto com os preditores de distress, sendo esse efeito positivo, no 

caso da auto-compaixão, e negativo no evitamento experiencial. Posto isto, a auto-compaixão 

é um fator protetor da psicopatologia, estando o seu aumento associado à redução dos níveis 

de ansiedade, depressão e stress. Por outro lado, o evitamento experiencial é um fator de risco 

da psicopatologia, contribuindo para o aumento da ansiedade, depressão e stress. Posto isto, 

mais importante do que ter altos níveis de auto-compaixão é o nível de evitamento 

experiencial que mais contribui para a psicopatologia.  

A partir destes resultados concluímos que o fator de risco do evitamento experiencial 

contribui mais para a psicopatologia do que o fator protetor da auto-compaixão. Perante isto, 

consideramos que níveis mais elevados de evitamento experiencial impedem que o individuo 

tenha uma atitude compassiva para com o “eu”. Do mesmo modo, Yadavaia et al. (2014) 
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consideram que o evitamento experiencial tem influência no constructo da auto-compaixão, 

uma vez que só depois do indivíduo aceitar, sem tentar evitar ou eliminar todas as suas 

experiências é possível ter uma atitude calorosa e de bondade do indivíduo face ao próprio 

sofrimento. Costa e Pinto-Gouveia (2013) realizaram um estudo numa amostra de indivíduos 

com dor crónica que teve por objetivo investigar a importância da auto-compaixão e do 

evitamento experiencial como preditores de distress. Os resultados deste estudo 

demonstraram que a auto-compaixão e o evitamento experiencial são fatores que explicam a 

psicopatologia. À semelhança dos nossos resultados, também a redução do evitamento 

experiencial surge nesse estudo como tendo mais influência na diminuição dos níveis de 

ansiedade, depressão e stress, comparativamente à auto-compaixão.  

Perante estes resultados, consideramos que a utilização da aceitação (inverso do 

evitamento experiencial) poderá contribuir para a redução dos indicadores de psicopatologia. 

A aceitação refere-se à atitude do individuo em experienciar de forma consciente e ativo, sem 

querer mudar a sua frequência ou forma, uma vez que esse esforço causaria maiores danos 

para o indivíduo (Hayes et al., 1999). Vários estudos tem demonstrado que a aceitação é uma 

estratégia que tem benefícios ao nível do funcionamento psicológico, nomeadamente é visto 

como sendo um entrave ao desenvolvimento e manutenção de psicopatologia (Hayes, Luoma, 

Bond, Masuda, & Lillis, 2006; Öst, 2009; Powers et al., 2009), sendo ainda promotor de uma 

melhor saúde metal (Fledderus et al., 2010). 

O presente estudo apresenta algumas limitações metodológicas. O facto da recolha da 

amostra ter sido realizada através da internet não permitiu um controlo das respostas dos 

sujeitos e da verificação da compreensão do protocolo aplicado. Apesar de ter sido realizado 

o “cognitive debriefing” no início de modo a verificar a compreensão do protocolo aplicado, 

este poderia não ter sido compreensível para algumas pessoas. Outra limitação refere-se ao 
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facto da metodologia adotada não ser a mais adequada para estudar as relações causais entre 

as variáveis.  

Dado existir um crescente interesse pela investigação em psicologia sobre o estudo da 

auto-compaixão (Neff, 2003a; Pinto-Gouveia et al., 2014; Wren et al., 2012), consideramos 

que no futuro os estudos deverão explorar a relação entre a auto-compaixão e o evitamento 

experiencial, devendo estas incidir em estudos longitudinais de modo a compreender as 

relações causais destes constructos com a psicopatologia. Também consideramos importante 

investigar a relação destas duas variáveis em amostras clínicas.   

 Em relação às implicações clínicas, este estudo reforça a importância que o 

evitamento experiencial e a auto-compaixão podem ter na psicopatologia. Posto isto, é 

importante no trabalho clínico intervir nas questões do mindfulness e da aceitação das 

experiencias privadas dos indivíduos, assim como trabalhar uma atitude calorosa e de 

bondade do indivíduo face ao seu sofrimento como forma de reduzir os níveis de ansiedade, 

depressão e stress. 

 Os resultados do presente estudo vêm aumentar o conhecimento sobre o efeito da 

auto-compaixão e do evitamento experiencial na psicopatologia, contribuindo deste modo 

para reafirmar a importância dos modelos psicoterapêuticos baseados na auto-compaixão e na 

aceitação.  
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Conclusão Final 

Esta dissertação foi constituída por dois estudos com o objetivo de estudar os 

constructos de evitamento experiencial e auto-compaixão e a sua relação com os indicadores 

de psicopatologia, mais especificamente com os níveis de ansiedade, depressão e stress. 

A partir destes resultados concluímos que o fator de risco do evitamento experiencial 

contribui mais para a psicopatologia, ansiedade, depressão e stress do que o fator protetor da 

auto-compaixão. Perante isto, consideramos que níveis mais elevados de evitamento 

experiencial impedem que o indivíduo tenha uma atitude compassiva para com o “eu”. Do 

mesmo modo, Yadavaia et al. (2014) consideram que o evitamento experiencial tem 

influência no constructo da auto-compaixão, uma vez que só depois do indivíduo aceitar, sem 

tentar evitar ou eliminar todas as suas experiências é possível ter uma atitude calorosa e de 

bondade do indivíduo face ao próprio sofrimento. Costa e Pinto-Gouveia (2013) realizaram 

um estudo numa amostra de indivíduos com dor crónica que teve por objetivo investigar a 

importância da auto-compaixão e do evitamento experiencial como preditores de distress. Os 

resultados deste estudo demonstraram que a auto-compaixão e o evitamento experiencial são 

fatores que explicam a psicopatologia. À semelhança dos nossos resultados, também Costa e 

Pinto-Gouveia (2013) consideram a redução do evitamento experiencial surge nesse estudo 

como tendo mais influência na diminuição dos níveis de ansiedade, depressão e stress, 

comparativamente à auto-compaixão. 

Perante estes resultados, consideramos que uma atitude de aceitação, de confronto 

adequado, (inverso do evitamento experiencial) poderá contribuir para a redução dos 

indicadores de psicopatologia. Em consonância, Vários estudos tem demonstrado que a 

aceitação é uma estratégia que tem benefícios ao nível do funcionamento psicológico, 

nomeadamente é visto como sendo um entrave ao desenvolvimento e manutenção de 
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psicopatologia (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006; Öst, 2009; Powers et al., 

2009), sendo ainda promotor de uma melhor saúde metal (Fledderus et al., 2010). 

O presente estudo apresenta algumas limitações metodológicas. O facto da recolha da 

amostra ter sido realizada através da internet não permitiu um controlo das respostas dos 

sujeitos e da verificação da compreensão do protocolo aplicado. Apesar de ter sido realizado 

o “cognitive debriefing” no início da investigação de modo a verificar a compreensão do 

protocolo aplicado, este poderia não ter sido compreensível para algumas pessoas. Outra 

limitação refere-se ao facto da metodologia adotada não ser a mais adequada para estudar as 

relações causais entre as variáveis.  

Dado existir um crescente interesse pela investigação em psicologia sobre o estudo da 

auto-compaixão (Neff, 2003a; Pinto-Gouveia et al., 2014; Wren et al., 2012), consideramos 

que no futuro os estudos deverão explorar a relação entre a auto-compaixão e o evitamento 

experiencial, devendo estas incidir em estudos longitudinais de modo a compreender as 

relações causais destes constructos com a psicopatologia. Também consideramos importante 

investigar a relação destas duas variáveis em amostras clínicas.   

 Em relação às implicações clínicas, este estudo reforça a importância que o 

evitamento experiencial e a auto-compaixão podem ter na psicopatologia. Posto isto, é 

importante no trabalho clínico intervir nas questões do mindfulness e da aceitação das 

experiencias privadas dos indivíduos, assim como trabalhar uma atitude calorosa e de 

bondade do indivíduo face ao seu sofrimento como forma de reduzir os níveis de ansiedade, 

depressão e stress. 

 Os resultados desta dissertação vêm contribuir para um melhor conhecimento sobre o 

efeito da auto-compaixão e do evitamento experiencial na psicopatologia, contribuindo deste 

modo para reafirmar a importância dos modelos psicoterapêuticos baseados nos modelos de 

intervenção “auto-compaixão” e “ACT”.  


