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VALIDAÇÃO DE UMA ESCALA DE DOR MENTAL E AVALIAÇÃO DA 

IMPORTÂNCIA DA DOR MENTAL PARA A TOXICODEPENDÊNCIA 

 

RESUMO 

 

OBJETIVOS 

 

Pretende-se com este estudo avaliar a relevância da dor mental para os comportamentos 

aditivos e sustentar empiricamente os modelos teóricos e as evidências clínicas que 

consideram a toxicodependência uma forma de lidar com uma dor mental insuportável. 

Num primeiro momento, foi efetuada uma revisão bibliográfica no sentido de perceber as 

várias tentativas efetuadas para a delimitação, conceptualização e operacionalização do 

conceito dor mental, e as razões da sua associação com a toxicodependência. 

Reconhecendo a relevância da dor mental na toxicodependência, procedeu-se à tradução 

e adaptação da Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) para Português e à sua 

validação numa população de toxicodependentes em tratamento, determinando as suas 

características métricas. Finalmente, este estudo examinou o potencial papel mediador 

da dor mental entre ansiedade, depressão, stress e qualidade de vida (QDV), e a 

severidade dos consumos, numa população de toxicodependentes em tratamento.  

 

MÉTODOS 

  

A amostra, constituída por 403 indivíduos, foi recolhida em unidades de tratamento da 

Delegação Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência e em Comunidades 

Terapêuticas da região norte. Os critérios de inclusão foram o diagnóstico de 

dependência de substâncias ilícitas (DSM-IV) nos últimos 2 anos e idade igual ou 

superior a 18 anos. A depressão, ansiedade e stress foram avaliados pela DASS – 21, a 

dor mental pela OMMP e a severidade do consumo pela DAST. A QDV foi avaliada pela 

WHOQOL-Bref. Todas as escalas consideradas já se encontravam validadas para a 

população portuguesa com exceção da OMMP. A validação da OMMP seguiu os 

mesmos métodos que os autores da escala original. No sentido de investigar o efeito 

mediador da dor mental entre depressão, ansiedade, stress, QDV e severidade dos 

consumos realizou-se, num primeiro momento, uma análise fatorial confirmatória para 

examinar o modelo de medida e verificar que as variáveis medidas refletiam os 

constructos e as variáveis latentes de uma forma fidedigna. Posteriormente, realizou-se 

uma análise multigrupo para examinar se o padrão das relações estruturais seguia a 

mesma dinâmica para ambos os grupos considerados. 
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RESULTADOS 

 

A idade média dos participantes era de 35,3 (±8,4) anos, a maioria do sexo masculino 

(88,8%). As principais drogas consumidas eram a heroína (63,4%) e a cocaína (25,5%). 

Aproximadamente metade estava em tratamento em Comunidade Terapêutica (57,3%) e 

32,7% em Programas de Substituição com Agonista Opiáceo. Cerca de 80% 

apresentavam um índice de severidade de consumo elevado, positivamente associado a 

consumos em idades mais precoces (P=0,001), à presença em Comunidade Terapêutica 

(P <0,001), à ansiedade, depressão e stress, (P≤0,007), à dor mental (P <0,001) e 

negativamente associado com o domínio das “relações sociais” da QDV (P=0,016). 

Paralelamente, os consumos diários apresentaram-se positivamente associados a níveis 

mais elevados de depressão (P=0,001), ansiedade (P=0,006) e stress (P=0,009), à dor 

mental (P≤0,034) e negativamente à QDV (P≤0,026). Maiores níveis de dor mental, 

depressão, ansiedade e stress apresentaram-se associados a menor QDV. Na validação 

da OMMP a análise fatorial confirmatória não confirmou a estrutura de oito fatores da 

escala original. A análise fatorial exploratória revelou um modelo de cinco fatores (Vazio, 

Irreversibilidade, Turbilhão emocional, Desamparo e Confusão). A OMMP-24-P 

demonstrou níveis aceitáveis de consistência interna e estabilidade teste-reteste. Os 

fatores da OMMP-24-P estavam positivamente correlacionados com a depressão, a 

ansiedade e o stress e negativamente correlacionados com a QDV. Demonstraram ainda 

uma correlação moderada com a severidade do consumo. Nos indivíduos integrados em 

Comunidade Terapêutica a depressão, a ansiedade e o stress apresentaram-se 

indiretamente relacionados com a gravidade do abuso de drogas sendo esta experiência 

totalmente mediada pela dor mental. Assim, quanto maior a ansiedade, a depressão e o 

stress, maior a experiência de dor mental (β = 0,164, P <0,05). Quanto maior a dor 

mental maior a severidade da dependência de drogas (β = 0,431, P <0,001). Nos 

indivíduos em programa ambulatório a dor mental assume menor importância uma vez 

que a ansiedade, a depressão e o stress estavam igualmente associados de forma direta 

com a severidade da dependência de drogas (β = 0,363, P <0,001). 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo confirmou que a dor mental é um constructo que pode ser delimitado e 

operacionalizado, que a OMMP-24-P é uma escala válida e confiável para avaliar a dor 

mental de toxicodependentes em tratamento, e que a dor mental desempenha o papel de 

mediador entre a depressão a ansiedade e o stress e a severidade do consumo. A dor 

mental, na medida em que sinaliza falhas graves no funcionamento mental dos 



 

 xi

indivíduos, desempenha um importante papel para a compreensão da dinâmica 

psicológica da adição e pode contribuir para o desenvolvimento de programas de 

prevenção e tratamento mais efetivos. 

 

Palavras-chave: Dor Mental; Toxicodependência; OMMP-24-P; Validação; Modelo 

Compreensivo; Variável Mediadora. 
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VALIDATION OF A MENTAL PAIN SCALE AND EVALUATION OF THE 

IMPORTANCE OF MENTAL PAIN IN ADDICTION 

 

SUMMARY 

 

OBJECTIVES 

 

This study aims to evaluate the relevance of mental pain and addictive behaviors to 

empirically test the theoretical models and clinical evidence that consider dependence to 

be a way of dealing with unbearable mental pain. As a first step, a literature review was 

undertaken in order to understand the various attempts made in the definition, 

conceptualization and operationalization of the mental pain concept, and the reasons for 

its association with drug addiction. Recognizing the relevance of mental pain in drug 

addiction, the Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) was translated and 

adapted to Portuguese, and validated on a drug addicted population where its 

psychometric properties were assessed. Finally, this study examined the potential 

mediating role of mental pain, between anxiety, depression, stress and quality of life 

(QOL), and severity of dependence, in a population of drug addicts in treatment. 

 

METHODS 

 

The study sample (n=403) was collected from several outpatient treatment centres for 

drug addiction and in therapeutic communities located in the north of Portugal. Inclusion 

criteria were having been diagnosed as dependent on illicit substances (DSM-IV) in the 

last two years, and being aged 18 years or over. Depression, anxiety and stress were 

assessed by the DASS - 21, mental pain was assessed with the OMMP, and severity of 

consumption with DAST. QOL was measured by the WHOQOL-Bref. A validated 

Portuguese version already existed of all scales contemplated in this study, with the 

exception of the OMMP scale. The validation of the OMMP scale followed the same 

method considered by the authors for the original scale. In order to investigate the 

mediating effect of mental pain between anxiety, depression, stress, QOL, and severity of 

dependence, on a group of drug addicts in treatment, a confirmatory factor analysis (CFA) 

with maximum likelihood estimation was first performed, to examine the measurement 

model and verify that the measurement variables reflected the unobserved constructs or 

latent variables in a reliable manner. Multi-group analysis was also performed, in order to 

examine whether the pattern of structural relationships followed the same dynamics for 

the groups considered.  



 

 xiii 

RESULTS 

 

The participants' average age was 35.3 (± 8.4) years, being mostly male (88.8%). Drug 

use was concentrated on heroin (63.4%) and cocaine (25.5%). Approximately half were 

engaged in therapeutic communities (57.3%), and around a third (32.7%) in opioid agonist 

treatment. About 80% had a high severity index of dependency, positively associated with 

consumption at earlier ages (P = 0.001), being engaged in therapeutic communities (P 

<0.001), anxiety, depression and stress (P ≤ 0.007), mental pain (P <0.001) and 

negatively associated with the domain of "social relations" of QOL (P = 0.016). Daily 

consumption was positively associated with higher levels of depression (P = 0.001), 

anxiety (P = 0.006) and stress (P = 0.009), mental pain (P ≤ 0.034) and negatively 

associated with QOL (P ≤ 0.026). Higher levels of mental pain, depression, anxiety and 

stress, were associated with lower levels of QOL. In the validation of the OMMP scale, a 

confirmatory factorial analysis was performed and did not confirm the structure of eight 

factors provided by the authors. An exploratory factorial analysis revealed a five factor 

model (labelled Emptiness, Irreversibility, Emotional Flooding, Helplessness and 

Confusion) with 24 items. The OMMP-24-P showed acceptable levels for internal 

consistency and test-retest reliability. Confirmatory factor analysis indices supported the 

five factor model. OMMP-24-P factors were positively correlated with measures of stress, 

anxiety and depression, negatively associated with quality of life, and showed small to 

moderate positive correlations with drug addiction severity. Among those engaged in 

therapeutic communities, symptoms of anxiety, depression and stress are indirectly 

related to severity of drug abuse, being fully mediated by the mental pain experience. 

Thus the higher the symptoms of anxiety, depression and stress, the greater the mental 

pain experience (β=0.164, P<0.05). The greater the mental pain experience, the higher 

the severity of drug abuse (β=0.431, P<0.001). Among those not engaged in therapeutic 

communities, the symptoms of anxiety, depression and stress are directly related to 

severity of drug abuse (β=0.363, P<0.001), with a minor role for the indirect effect of 

mental pain. 

 

CONCLUSIONS 

 

This study confirmed that mental pain is a construct that can be defined and 

operationalized, that OMMP-24-P is a valid and reliable scale for assessment and 

evaluation of mental pain among drug addicts, and that mental pain plays the role of a 

mediator between depression, anxiety and stress, and severity of dependence. Mental 

pain can provide an important contribution towards an understanding of drug addiction 



xiv  

dynamics and other psychopathological syndromes, and thereby contribute to the 

development of more effective treatment programs. 

 

Keywords: Mental Pain; Drug Addiction; OMMP-24-P; Validity; Comprehensive Model; 

Mediating Variable. 
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3

INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

É, hoje, consensual que a síndrome da toxicodependência é multideterminada, o que leva 

a que a ênfase, antes colocada nos possíveis fatores etiológicos, se desloque agora para 

as vulnerabilidades que podem influenciar a sua ocorrência. Entre estas vulnerabilidades 

assumem particular importância as psicológicas, as biogenéticas, as ambientais, as 

antropológicas, as familiares e as sociais (Ramos, 2004). Sem negar a importância das 

restantes variáveis, os fatores psicológicos individuais, apesar de não fazerem mais do 

que criar vulnerabilidades prévias à instalação da dependência, continuam a ser 

determinantes e a assumir um papel relevante para a ocorrência e manutenção dos 

processos aditivos. Centradas no funcionamento psicológico individual, diversas 

hipóteses explicativas da adição foram estudadas. No entanto, o que mais se evidenciava 

e emergia como fator comum a todas elas era a associação da toxicodependência com 

estados mentais dolorosos e com a incapacidade do aparelho psíquico com eles lidar 

(Bergeret, 1988; Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay, & Mulvaney, 2001; Fleming, 

2005, 1995; Guimarães & Fleming, 2009; Khantzian, 1985). 

Ao efetuar trabalho clínico com indivíduos afetados pela problemática da dependência de 

drogas não se pode deixar de questionar o porquê de alguns destes se consagrarem a 

percursos existenciais que acarretam um alto preço em diversas áreas da sua existência. 

A primeira associação que se coloca, e é vulgarmente utilizada até por entidades oficiais, 

é a de que a droga dá prazer. Esta constatação é uma realidade, mas na clínica aquilo 

com que se depara não é com experiências e estados prazerosos, mas sim com um 

profundo sofrimento, ainda que muitas vezes mascarado ou transformado e nem sempre 

consciente para o sujeito, sempre presente. Este facto não nega o potencial de prazer 

que as drogas podem proporcionar, mas esta motivação parece estar mais ligada aos 

consumos recreativos e aos percursos iniciais da dependência do que aos processos em 

que a dependência se encontra já instalada. Não parece sensato equiparar o consumo de 

uma substância, qualquer que ela seja, quando este acontece sob um enquadramento 

cultural, social, ou quando assume um papel recreativo, com outro em que o que está 

presente é um esvaziamento e uma desafetação da componente simbólica e relacional. 

Este parece ser, até, o fator crítico que diferencia o uso, da dependência de drogas. Se o 

que motiva os consumos é a procura do prazer estaremos perante um consumo 

recreativo se, pelo contrário, o que preside aos consumos for uma incapacidade de lidar 

com afetos dolorosos, portanto uma fuga à dor, estaremos em plena economia aditiva 

(Guimarães & Fleming, 2009).  

A relação da toxicodependência com estados mentais dolorosos, nomeadamente com 

estados depressivos e ansiosos, é algo amplamente constatado em múltiplos e variados 
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estudos (Guimarães & Fleming, 2009; Jacques, 2001; Lubman, Allen, Rogers, Cementon, 

& Bonomo, 2007; Luthar & Avanzo, 1999; Neto, 1996; Olievenstein, 1987). Mas se esta 

associação é consensual já o estabelecimento de uma relação causal, e o sentido dessa 

relação, não é tão pacífico. Vários autores defendem a hipótese de que seriam as 

vulnerabilidades no funcionamento psicológico individual, nomeadamente as de cariz 

depressivo, as principais responsáveis pelo eclodir dos processos aditivos (Khantzian, 

1985; Neto, 1996). Outros afirmam que as perturbações apresentadas por estes 

indivíduos se devem exclusivamente aos consumos e são sua consequência (Neto, 1996; 

Weissman, Slobetz, Prusoff, Mezritz, & Howard, 1976). Existe, ainda uma terceira 

corrente que acredita ser necessária a existência de uma vulnerabilidade psicológica nos 

indivíduos para a ocorrência de uma dependência e que esta, paralelamente, teria 

consequências graves no funcionamento individual sendo, por si só, indutora de 

psicopatologia e agravando as vulnerabilidades e a psicopatologia existente (Khantzian, 

1985; Olievenstein, 1987; Vaillant & Milofsky, 1982).  

Parece evidente que o percurso de toxicodependência acarreta, por si só, consequências 

graves não só na dinâmica de funcionamento individual conduzindo a uma grande 

desestruturação, mas também em termos familiares e sociais com a introdução de graves 

conflitos, isolamento e marginalidade. No entanto, não é possível deixar de equacionar a 

hipótese de que certas características e vulnerabilidades da dinâmica de funcionamento 

pessoal e relacional, por mais dificuldades que se tenha em identificá-las e não sejam tão 

conclusivas como se gostaria, se constituam como fatores críticos para a ocorrência da 

toxicodependência, e como tal para a sua compreensão e tratamento. Apesar de, no 

auge da sociedade de consumo em que a oferta de drogas e a sua disponibilidade é tão 

grande, existirem consumidores apanhados numa espécie de “consumo epidémico”, 

especialmente quando falamos de adolescentes embrenhados nas questões da 

separação da geração anterior e da afirmação no contexto grupal (Farate, 2001), nestes 

a problemática apresentada não assume a gravidade e as consequências de um 

percurso de dependência severa, adotando mais a forma de consumo abusivo e de 

dependências ténues e circunstanciais, que regridem por si só ou perante uma 

intervenção terapêutica adequada. Pelo contrário, os toxicodependentes com elevada 

severidade têm no seu passado histórias pontuadas por experiências traumáticas e 

exibem um sofrimento que se atualiza constantemente, o que vem reforçar a hipótese da 

existência de vulnerabilidades prévias aos processos de dependência (Fleming, 1995; 

Khantzian, 1985). 

Paralelamente, e se a investigação corrobora a ideia de que os estados mentais 

dolorosos, nomeadamente a depressão e a ansiedade, se constituem como um dos mais 

fortes preditores do consumo de substâncias, existem dúvidas se o seu papel é crítico 
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para o desenvolvimento desta perturbação. Vários autores sugerem que sentimentos 

como a desesperança, a hostilidade, o desamparo e outros, que acompanham a 

depressão e a ansiedade, possam ter um papel mais importante do que estas na 

ocorrência e manutenção dos processos aditivos (Braconnier, 1987a, 1987b). Apesar de 

se encontrar em indivíduos com diferenças individuais, sociais e culturais muito diversas, 

este sofrimento que acompanha a economia aditiva apresenta características singulares. 

Caracteriza-se, essencialmente, por uma desafetação, por uma incapacidade de investir 

afetivamente e por uma negação do psicológico, como se os indivíduos se desligassem 

de tudo e fugissem de sentir, de viver (Widlocher, Lecrubier, & Le Goc, 1983). Funcionam 

de forma operatória, negando e projetando no exterior todas as suas angústias, 

procurando nos consumos uma fuga à sua realidade interna e externa, mesmo que isso 

implique um alheamento e um empobrecimento das relações consigo próprio e com os 

outros. Estes pacientes transmitem o vazio da sua existência, falam de uma tristeza 

profunda e sem conteúdos em que se transformou o seu quotidiano, deixando-os num 

sentimento de habitarem um corpo desvitalizado. Falam de impressões dolorosas para as 

quais têm dificuldade em associar pensamentos, ideias ou vivências situadas num 

espaço e num tempo. Expressam sensações mais do que representações e utilizam mais 

o comportamento que o pensamento para lidarem com a realidade. Descrevem uma dor, 

para a qual não encontram palavras, nome ou sequer imagens ou formas que a configure 

e dê sentido, que assume a forma de uma constelação de sensações indefinidas de 

anseio, desamparo e aflição. É neste contexto que assume particular relevância para a 

compreensão da toxicodependência o conceito de “dor mental”. Traduzindo um estado 

afetivo que se coloca na fronteira entre o somático e o psíquico e que remete para a 

experiência que não acedeu à possibilidade de ser representada mentalmente através do 

processo de simbolização, parece traduzir, cabalmente, a experiência vivenciada por 

estes indivíduos (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 2009).   

O conceito de “dor mental” tem sido utilizado por vários autores, existindo algumas 

tentativas de o definir e diferenciar de outros conceitos com características comuns como 

sofrimento, ansiedade e depressão (Akhtar, 2001; Orbach, Mikulincer, Gilboa-

Schechtman, & Sirota, 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, & Gilboa-Schechtman, 2003b; 

Weiss, 1934). Inerente a todas as conceções efetuadas no sentido de compreender a sua 

relevância está uma experiência de perda, real ou fantasiada, que conduziria a um estado 

de tonalidade dolorosa com repercussões ao nível do sentimento de identidade e 

integridade. No sentido de delimitar a dor mental, Joseph (Joseph, 1981) afirma que ela é 

causada pela consciência do ego da separação do objeto, e que a capacidade de aceitar 

essa separação assinala a distinção entre dor mental, ansiedade e depressão. Segundo 

a autora, existem indivíduos que mantêm o equilíbrio psicológico projetando partes 
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indesejáveis do self nos objetos, quando esta forma de relacionamento falha, estes, 

experienciam um sentimento que a autora chama de dor. Na mesma perspetiva, Bion 

(Beardslee & Vaillant, 1984; Bion, 1962, 1963, 1970) assinala que a dor mental é inerente 

ao funcionamento da personalidade e é o que se instala quando o indivíduo não tem a 

capacidade de sofrer. O autor relaciona o crescimento mental com a necessidade de 

tolerar a dor, o que possibilita que o psiquismo desenvolva o pensamento como um meio 

através do qual a frustração se torna mais tolerável permitindo, posteriormente, a 

elaboração pelo trabalho de luto. Ao contrário, quando o limiar da tolerabilidade é 

ultrapassado a dor mental permanece incomunicável e não permite a significação da 

experiência e a regulação das emoções (Bion, 1963). Quando o aparelho mental é 

impressionado por um facto existencial imediatamente se empenha em outorgar sentido e 

significado a essas impressões sensoriais, procurando transformá-las em pensamentos, 

mas se a capacidade de tolerar a frustração for insuficiente a psique confronta-se com a 

necessidade de fugir à frustração não tomando contacto com os afetos. Sentimentos de 

profundo ódio, desamparo, culpa ou desespero podem, assim, ser retirados da esfera 

psíquica, mesmo que o preço seja o de uma existência sem vida, sem afetos, sem 

sentido (Fleming, 2005). No mesmo sentido, McDougall (McDougall, 2001) afirma que no 

desenvolvimento normal a ansiedade, a depressão e a dor mental são elaborados por 

mecanismos de defesa internos, o que permite que os conflitos básicos encontrem 

representações simbólicas, (sonhos, fantasias, ansiedades neuróticas) que 

desempenham uma função amortecedora, permitindo ao indivíduo funcionar. Quando, 

por alguma razão, estes mecanismos de simbolização falham os indivíduos ficam 

dependentes de meios externos para lidar com estas emoções, o que proporcionaria, 

juntamente com outras variáveis, o aparecimento de uma vulnerabilidade para as 

dependências.  

Nesta perspetiva, a toxicodependência seria um dispositivo de adaptação às dores, 

recusadas ou inconscientes, que preexistem à entrada na droga. Jaques (Jacques, 2001) 

chama a atenção para o termo “dor” que, segundo ele, remete para a ideia de “anti-dor”, 

que lhe parece a função mais bem assegurada pelas drogas. Como tal, concebe a 

toxicomania como uma tentativa espontânea de tratamento de uma dor preexistente, 

mesmo que esta não seja reconhecida pelos toxicodependentes já que é objeto de uma 

negação ou de um recalcamento e, portanto, inconsciente. Nestas condições a dor 

mental surgiria como uma vulnerabilidade associada a experiências não-simbolizadas e 

intoleráveis à consciência do sujeito, que na patologia da adição se consubstanciaria 

numa falta, sempre presente, que o individuo substitui por um sofrimento controlado 

através de um agir na procura incessante da substância (Fleming, 2005). Assim, toda a 

tensão psíquica (oriunda de fontes externas ou internas) seria rapidamente descarregada 
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e o agir representaria uma tentativa compulsiva de evitar o “transbordamento” afetivo 

(McDougall, 2001). O que caracterizaria a “personalidade aditiva” seria, então, a procura 

constante fora de si mesmo da resolução de problemas que são internos. Mas, como o 

objeto aditivo se constitui, principalmente, como uma tentativa de resolução de conflitos 

internos, o seu efeito é sempre transitório, e a atividade aditiva tem que ser renovada 

continuamente.  

Será que os percursos existenciais ligados à adição poderão ser explicados como uma 

tentativa de fuga a uma dor mental insuportável por parte de indivíduos que sofreram 

traumas em idades precoces? Serão eles explicáveis como resposta e evidência de 

carências no plano de necessidades vitais para o desenvolvimento psicológico do 

indivíduo, que o confrontam com a incapacidade de suportar a dor mental? 

Apesar da reconhecida importância que a dor mental assume na organização e 

desenvolvimento psicológico e na estruturação e expressão de toda a psicopatologia, 

assiste-se a uma escassez de investigação científica que talvez só a subjetividade deste 

conceito poderá explicar. Embora a natureza multidimensional da dor mental fosse já 

aventada desde Freud (Freud, 1926), só muito recentemente foram realizadas tentativas 

para confirmar a sua natureza e operacionalizar o conceito. A primeira tentativa de 

operacionalização da dor mental foi de Shneidman (Shneidman, 1993, 1999) que, no 

âmbito da sua teoria do suicídio, mediu o grau de frustração e perturbação necessários 

para que tal ocorresse. Dando continuidade a esse trabalho, Ronald R. Holden e 

Karishma Mehta (Holden, Metha, Cunningham, & McLeod, 2001), construíram uma 

escala que demonstrava um único fator estrutural subjacente e valores satisfatórios de 

validade de constructo, validade preditiva e discriminativa em relação a vários outros 

critérios e medidas ligadas ao suicídio, e reforçava a teoria de Shneidman que entende a 

dor mental como causa do suicídio. Posteriormente, e constatando que a escala da dor 

mental de Shneidman, desenvolvida e validada por Holden et al., não incluía a totalidade 

dos significados incluídos na experiência de dor mental, Orbach e col. (Orbach, 

Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003b) 

desenvolveram a Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP). Embora tivessem 

encontrado similitudes com vários aspetos contidos nas definições anteriores, como por 

exemplo, o sentimento de perda, o sentimento de ter sido magoado e a perturbação do 

sentido da vida, o que contribuiu para a aceitação da sua conceção, acederam a aspetos 

que não estão presentes nas definições anteriores como o sentimento de que as perdas 

são irreversíveis, de estar impotente perante a situação, a despersonalização e confusão 

mental e o distanciamento social, fatores que enriquecem ainda mais a OMMP e o 

conceito. Uma análise mais detalhada dos fatores emergentes sugere que cada um deles 

representa, também, uma categoria maior que pode ser definida como a perceção de 
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mudanças negativas no Self e no seu funcionamento. Os autores concluem que a 

OMMP, englobando muitas facetas que não são consideradas nas medidas usuais de 

depressão e ansiedade e numa escala relativamente pequena, é uma medida importante 

para ser aplicada, não só ao suicídio, mas também ao estudo de diferentes estados 

mentais, condições e transições de vida. A grande inovação que esta operacionalização 

da dor mental acarreta prende-se com a assunção da dor mental como uma condição 

existencial básica, o que justifica o seu escrutínio como uma representação de um estado 

subjetivo único e separado de outras emoções negativas e estados da mente, tal como a 

depressão, a ansiedade. De salientar que, embora os autores da escala não sejam da 

escola psicanalítica, os fatores da OMMP refletem e reforçam as conceções teóricas 

aventadas por vários autores dessa abordagem, e vão ao encontro da conceção da dor 

mental defendida neste trabalho. Isto acontece devido à metodologia que orientou o 

desenvolvimento da OMMP. Ao utilizar princípios da Grounded Theory e da Análise de 

Conteúdo foi possível aceder às experiências emocionais subjetivas dos indivíduos e, 

consequentemente, à sua dinâmica de funcionamento interno. 

Apesar dos avanços que têm existido, nomeadamente em termos clínicos, assiste-se, 

ainda hoje, à manifesta insuficiência de investigação científica que suporte as 

abordagens e intervenções na problemática da toxicodependência, nomeadamente nas 

centradas na sua relação com a dor mental. Como evidenciado anteriormente, vários 

estudos empíricos demonstram a associação entre estados mentais dolorosos, 

nomeadamente ansiedade e depressão, e a dependência de substâncias, 

caracterizando-os até como fortes preditores da dependência de substâncias. Na teoria 

são muitas as abordagens que equacionam a dor mental como tendo um papel 

importante na dinâmica e ocorrência da toxicodependência, juntamente com outros 

fatores, apesar disso não existem estudos empíricos que confirmem esta relação por falta 

de uma medida fiável da dor mental. Ainda hoje, não só não existe nenhuma escala de 

dor mental validada em Portugal, mas também nenhum outro estudo em que um 

instrumento de medida da dor mental seja relacionado com a dependência de 

substâncias, isto apesar da reconhecida relevância que o conceito assume nesta 

problemática. Importa sublinhar que o conceito de dor mental, embora assuma uma 

importância relevante para a compreensão e intervenção na dependência de substâncias, 

raramente é relacionado na literatura sobre o tema, com a génese e a manutenção do 

fenómeno aparecendo, muito mais, como uma consequência do consumo. 

Embora a investigação não forneça dados que permitam assegurar o papel da dor mental 

na toxicodependência, encontram-se alguns dados preliminares sobre fatores de risco e 

investigações noutras áreas que, de forma indireta, suportam a sua importância para 

essa problemática. A existência de psicopatologia, particularmente de perturbações 
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ansiosas e do humor, e de dificuldades noutras componentes individuais tais como as 

relações sociais, o ambiente físico, e o estado físico dos indivíduos, são amplamente 

considerados como importantes fatores de risco para a toxicodependência (Blatt et al., 

1984; Khantzian, 1985; Wurmser, 1974). Todas estas variáveis, embora podendo ser 

indutoras de sofrimento e, portanto, desempenhem um papel importante na dinâmica 

aditiva, não parecem assumir um papel crítico para a sua ocorrência. Paralelamente, 

existem múltiplos dados teóricos e clínicos que conceptualizam a toxicodependência 

como um dispositivo de adaptação às dores, recusadas ou inconscientes, e como um 

meio de fuga perante a realidade do mundo (Guimarães & Fleming, 2009; Jacques, 2001; 

Sequeira, 2006). Então, talvez os sintomas psiquiátricos e outras dificuldades dos 

indivíduos contribuam para elevar o risco de dependência de substâncias aumentando o 

nível de dor mental, tornando-o intolerável, conduzindo os indivíduos para o alívio 

imediato que os consumos proporcionam.  

No sentido de confirmar esta hipótese e procurando sustentação científica, não só para 

as evidências clínicas e modelos teóricos existentes, mas também para a utilização de 

abordagens específicas na intervenção clínica em pacientes toxicodependentes, o 

principal objetivo deste estudo é o de aprofundar a compreensão do papel da dor mental 

na dinâmica psicológica da toxicodependência. Para tal, foi efetuada uma revisão 

bibliográfica no sentido de perceber as várias tentativas efetuadas para a delimitação, 

conceptualização e operacionalização do conceito dor mental, inicialmente associado a 

diversas abordagens e problemáticas que não a toxicodependência e, posteriormente, 

fundamentando a sua associação com a toxicodependência e a importância assumida na 

dinâmica dessa problemática. Posteriormente, e constatando, como afirmado 

anteriormente, a inexistência de um instrumento validado para a avaliação da dor mental, 

o objetivo foi o de, num primeiro momento, selecionar o instrumento a utilizar e depois 

adaptar, determinar as características métricas e validar a Orbach & Mikulincer Mental 

Pain Scale (OMMP) numa população de toxicodependentes em tratamento. No sentido 

de conhecer o comportamento da amostra relativamente às principais variáveis em 

estudo e de procurar associações que permitissem ratificar o desenho de um modelo 

compreensivo que explicasse a dinâmica psicológica da toxicodependência, procedeu-se 

à quantificação de determinadas variáveis que nos parecem importantes na problemática 

da adição e que, direta ou indiretamente, se poderiam relacionar com a dor mental. 

Finalmente, procedeu-se à testagem de um modelo compreensivo, que integra 

componentes teóricas que possuam algum suporte empírico, em que a 

toxicodependência é explicada como uma tentativa de fuga a uma dor mental 

insuportável. Propõe-se um modelo em que ansiedade, depressão e stress, assim como 

a qualidade de vida percecionada pelo indivíduo, estão associados com a severidade do 
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consumo de substâncias, sendo esta relação mediada, total ou parcialmente, pela dor 

mental. 

Procurando traduzir os passos percorridos, o relatório que se apresenta inclui as 

seguintes grandes seções: 

1. Introdução e relevância do estudo. 

2. Dor que Consome. Para uma compreensão da Dor Mental na 

Toxicodependência.  

3. Validation of the Orbach & Mikulincer Mental Pain scale (OMMP) on a drug 

addicted population. 

4. Caracterização de uma população de toxicodependentes em tratamento: 

Severidade do consumo, estados mentais dolorosos e qualidade de vida. 

5. A psychological compreensive model of drug dependence: the mediating 

effects of mental pain.  

6. Conclusões, limitações e propostas de investigação para o futuro. 
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DOR QUE CONSOME. PARA UMA COMPREENSÃO DA DOR MENTAL NA 

TOXICODEPENDÊNCIA 

 

2.1. RESUMO 

 

Vários modelos e hipóteses explicativas têm sido utilizados para a compreensão dos 

comportamentos aditivos. No entanto, nunca foi possível definir com clareza uma 

estrutura de personalidade específica para esta problemática. Mas se, por um lado, se 

verifica que as diversas hipóteses explicativas só possibilitaram a obtenção de respostas 

parciais observa-se, igualmente, a existência de uma associação destes fenómenos com 

estados mentais dolorosos, particularmente a dor mental. Perante esta constatação, os 

autores propõem um modelo compreensivo em que a toxicodependência é explicada 

como uma tentativa de fuga a uma dor mental insuportável. 

No sentido de justificar as suas conceções efetuaram uma revisão bibliográfica, 

procurando perceber as tentativas realizadas para a delimitação e conceptualização do 

conceito dor mental partindo, posteriormente, para a fundamentação da sua associação 

com a toxicodependência e para a determinação da sua importância na dinâmica dessa 

problemática. 

Com este artigo, pretende-se avaliar a relevância da dor mental para os comportamentos 

aditivos e desmistificar a ideia de que é a droga que é fonte de dor já que, tal abordagem 

não permite e censura a compreensão da preponderância da dor mental para a entrada e 

manutenção na dinâmica aditiva, ideia, hoje, consensualmente aceite.  

 

Palavras-chave: Dor Mental; Toxicodependência; Sofrimento Psíquico; Capacidade de 

Contenção; Modelo Compreensivo. 
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PAIN THAT CONSUMES. FOR AN UNDERSTANDING OF MENTAL PAIN IN 

ADDICTION 

 

2.2. ABSTRACT 

 

Several explanatory models and hypotheses have been used to understand addictive 

behaviours, however, was never possible to clearly define a structure of personality for 

this specific problem. But if, the various explanatory hypotheses only obtain partial 

answers, we notice the existence of an association of these phenomena with painful 

mental states, particularly the mental pain. Given this finding, the authors propose a 

comprehensive model in which the drug dependence is explained as an attempt to escape 

to an unbearable mental pain. 

In order to justify their conceptions they made a literature review, looking for the attempts 

made to understand the definition and conceptualization of the concept mental pain, and 

later, for reasons of its association with the drug dependence and to determine their 

importance in the dynamics of this issue. 

The goal of this paper is to assess the relevance of the mental pain to the addiction, and 

dispel the idea that is the drug that causes pain, since this approach does not allow and 

censorship the understanding the importance of the mental pain for the entry and 

maintenance in the dynamic additive, idea, today, unanimously accepted.  

 

Keywords: Mental Pain; Drug Dependence; Psychological Distress; Containment 

Capacity; Comprehensive Model. 
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2.3. INTRODUÇÃO 

 

Perante uma sociedade que valoriza o imediatismo e o funcional em detrimento do afetivo 

e do relacional, a toxicodependência parece assumir, atualmente, a dimensão de um 

sintoma que remete para o próprio sentido da existência humana. Os seres humanos 

iniciam a vida em situação de extrema dependência. Toda a existência e 

desenvolvimento humanos são definidos por relações de dependência mútua. Mas, se as 

relações de dependência são inerentes à condição humana, pelo contrário, os processos 

de adição constituem o exemplo da mais perversa dependência. Todas as culturas e 

épocas tiveram as suas drogas, compreendendo-se estas como substâncias tóxicas 

capazes de alterar os estados de consciência. No entanto, torna-se imperioso esclarecer 

que droga e toxicodependência não são, necessariamente, sinónimos. Não nos parece 

sensato equiparar o consumo de uma substância, qualquer que ela seja, quando este 

acontece sob um enquadramento cultural, social, ou quando assume um papel recreativo, 

com outro em que o que está presente é um esvaziamento e uma desafetação da 

componente simbólica e relacional. 

Mas, o que fará com que indivíduos desenvolvam uma relação de dependência 

desorganizante e exclusiva com estas substâncias? Será que hoje, face a um futuro 

incerto, até mesmo ameaçador, o consumo de drogas, em alguns indivíduos, poderá 

assumir-se, sobretudo, como um meio de fuga perante a realidade do mundo e da sua 

“depressão”? Como é que tudo isso acontece? O que leva a essa escravidão? Como é 

que indivíduos se deixam enredar em relações de dependência que parecem 

imensamente destrutivos e dispendiosos, em tempo e energia?  

Ramos (Ramos, 2004) efetuou uma revisão das mais importantes contribuições 

psicanalíticas sobre o tema da dependência de droga, publicadas nos últimos 100 anos, e 

comparou os resultados da sua revisão com as descobertas mais relevantes dos estudos 

prospetivos, entretanto, realizados (Vaillant, 1983, 1995). Concluiu que a síndrome da 

toxicodependência é multideterminada, e que a ênfase deveria ser colocada não nos 

possíveis fatores etiológicos, mas nas vulnerabilidades que podem influenciar a sua 

ocorrência. Segundo o autor, os fatores psicológicos individuais comummente estudados, 

embora presentes nos processos aditivos, não são específicos, não fazendo mais do que 

criar vulnerabilidades prévias à instalação da dependência. Este processo, contudo, só se 

inicia se o indivíduo possuir outras vulnerabilidades, nomeadamente, biogenéticas, 

ambientais, antropológicas, sociais e outras. No entanto, tal facto não invalida que, como 

os outros fatores, também a vulnerabilidade psicológica desempenhe um papel 

fundamental na organização de um qualquer processo de dependência.  
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Colocando a ênfase no funcionamento mental, vários investigadores e clínicos tentaram, 

com êxitos diversos, esboçar hipóteses explicativas para os comportamentos aditivos. As 

tentativas centraram-se em diversos aspetos, tais como, o narcisismo, a regressão oral, a 

perversão, a relação de objeto anaclítica, o masoquismo, a fragilidade do ego, a angústia 

da separação do objeto. No entanto, nunca foi possível definir com clareza uma estrutura 

particular, uma personalidade toxicofílica, uma vez que se pode encontrar cada um deles, 

ainda que em diferentes proporções e combinações, em todas as organizações de 

personalidade e perturbações mentais. Mas, se até ao momento as diversas hipóteses 

explicativas só trouxeram respostas parciais existe, no entanto, um denominador comum 

a todas elas, a associação da toxicodependência com estados mentais dolorosos e com 

a incapacidade do aparelho psíquico com eles lidar, e a sua inscrição numa fase precoce 

do desenvolvimento. 

Partilhando desta opinião Rosenfeld afirma que “o ego do adicto é fraco e não tem a força 

para lidar com a dor e com a depressão e, facilmente recorre a mecanismos maníacos, 

mas a reação maníaca só pode ser alcançada com a ajuda das drogas” (Rosenfeld, 

1960, p.129). Mais recentemente, Khantzian (Khantzian, 1985, 1986) e Dodes (Dodes, 

1990) corroboram a ideia de que situações traumáticas numa fase precoce da vida geram 

um ego frágil, incapaz de tomar conta de si próprio e de lidar com os seus próprios 

sentimentos, e de que estas fragilidades condicionam a existência de necessidades 

específicas que podem conduzir o individuo ao consumo de determinadas drogas. Estes 

autores defendem a hipótese de que o consumo de drogas é explicado como uma 

automedicação de um ego frágil sempre em desespero. Este sofrimento incontrolável 

originado nas relações primitivas entre mãe e bebé gera um sentimento crónico de 

necessidade que só pode ser controlado por forças omnipotentes (drogas) que mantêm a 

ilusão narcísica que o indivíduo é capaz e não depende de ninguém (Khantzian & Wilson, 

1993). 

Perante esta constatação uma questão se coloca: Será que os percursos existenciais 

ligados à adição poderão ser explicados como uma tentativa de fuga a uma dor mental 

insuportável por parte de indivíduos que sofreram traumas em idades precoces? Serão 

eles explicáveis como resposta e evidência de carências no plano de necessidades vitais 

para o desenvolvimento psicológico do indivíduo, que o confrontam com a incapacidade 

de suportar a dor mental? 

Fleming (Fleming, 1995), num estudo de revisão dos resultados de um grande número de 

investigadores, concluiu que a maior parte dos pacientes toxicodependentes sofreram 

traumas em idade precoce, quer resultantes de perdas de figuras importantes para o seu 

equilíbrio emocional, quer devido a falhas ocorridas no plano das necessidades vitais 

para o desenvolvimento psicológico. Nestas condições, a dor mental surgiria como um 



 

 

 

19

pano de fundo, uma vulnerabilidade associada a experiências não-simbolizadas e 

intoleráveis à consciência do sujeito, que na patologia da adição se consubstanciaria 

numa falta, sempre presente. Esta hipótese leva a autora a formular a dor mental no 

quadro da toxicodependência como “indefinida e incontrolável, a dor duma imensa e 

insaciável necessidade e daí uma dor intolerável à qual não se segue o trabalho do luto… 

é de admitir que a sinta no corpo, que a substitua por um sofrimento controlado, através 

de um agir na procura incessante da substância. A sua incorporação e a disforia induzida 

pelos efeitos da droga, que ele acredita poder controlar, permite-lhe uma gratificação 

narcísica sempre insatisfeita” (Fleming, 2005a, p.12). 

Partindo desta conceção pretende-se, com este artigo, aprofundar a compreensão da 

toxicodependência à luz da hipótese formulada por Fleming e, com isso, contribuir para a 

elaboração de respostas às questões equacionadas. Para tal, foi efetuada uma revisão 

bibliográfica, procurando perceber as tentativas efetuadas para a delimitação e 

conceptualização do conceito dor mental, associado a diversas abordagens e 

problemáticas partindo, posteriormente, para a fundamentação da sua associação com a 

toxicodependência e para a determinação da sua importância na dinâmica dessa 

problemática.  

O estudo deste tema mostra-se importante por contribuir para a compreensão da 

toxicodependência, especialmente da sua associação com estados mentais dolorosos, 

em particular a dor mental. Importa sublinhar que o conceito de dor mental, embora 

assuma, na nossa perspetiva, uma importância relevante para a compreensão da 

dependência, raramente é relacionado na literatura sobre o tema, com a génese e a 

manutenção do fenómeno aparecendo, muito mais, como uma consequência do 

consumo. 

 

2.4. SOBRE O CONCEITO DE DOR MENTAL 

 

O conceito de “dor mental” tem sido utilizado por vários autores, existindo algumas 

tentativas de o definir e delimitar de outros conceitos com características comuns como 

sofrimento, ansiedade e depressão (Akhtar, 2000; Fleming, 2003, 2006; Freud, 1926; 

Orbach & Mikulincer, et al., 2003a; Weiss 1934). No entanto, todas essas tentativas se 

centraram, essencialmente, na investigação clínica. Talvez só a subjetividade que o 

mesmo implica poderá explicar a escassez da investigação científica e consequente 

pobreza de publicações científicas sobre o tema. Esta constatação contrasta, fortemente, 

com a importância do tema já que, segundo Fleming, “é a dor mental (ou o sofrimento 

psíquico) que leva o sujeito ao pedido de ajuda (embora ele disso possa não ter 
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consciência) e é em torno dela que se gera o sistema defensivo que subjaz à 

organização psicopatológica do sujeito” (Fleming, 2008, p.162). Também Jobes (Jobes, 

2000) considera que a dor mental é um elemento fundamental na estruturação e 

expressão de toda a psicopatologia. Inerente a todas as conceções efetuadas, no sentido 

de compreender a relevância deste conceito, está uma experiência de perda, real ou 

fantasiada, que conduziria a um estado de tonalidade dolorosa com repercussões ao 

nível do sentimento de identidade e integridade.  

Já em 1963, Frankl afirmava que a dor mental e o sofrimento psíquico são uma forma de 

vazio advindo da perda de sentido da vida. Da mesma forma, Bakan (Bakan, 1968) 

enfatizou a experiência de perda como principal contribuição para o aparecimento da dor 

mental e concluiu que isso seria um sinal da ocorrência de uma disfunção na tendência 

do indivíduo para manter o sentimento de integridade. No mesmo sentido, Herman e 

Janoff-Bulman (Herman & Janoff-Bulman, 1992) inferiram que a dor mental é instigada 

pelo trauma e pela perda, e que, na essência, seria a perceção da ocorrência de uma 

mudança negativa no self.  

Uma contribuição importante para a clarificação do conceito foi dada por Shneidman 

(Shneidman, 1985, 1993, 1996). No contexto da sua teoria do suicídio, debruça-se sobre 

a questão da dor mental que designa por “Psychache”. Concebe-a como consequência 

da frustração das necessidades essenciais do indivíduo como ser amado, ter controlo, 

sentir a sua própria imagem protegida, evitar a vergonha e sentir-se seguro. A frustração 

dessas necessidades essenciais causaria uma mistura de emoções negativas como 

culpa, vergonha, defeito, humilhação, desespero e raiva. Esta variedade de emoções 

negativas poderia, então, transformar-se numa experiência generalizada de dor mental 

insuportável. Shneidman (Shneidman, 1985) afirma que quando a dor atinge uma grande 

intensidade, e não existe esperança que isso se possa alterar no futuro, o indivíduo 

procura escapar a esta dor cometendo o suicídio. 

Na mesma linha de entendimento, Baumeister (Baumeister, 1990) refere-se ao suicídio 

como uma fuga do Self motivado pela necessidade de escapar a um intenso estado de 

consciência aversivo (dor mental). Segundo ele, a corrente causal inicia-se com a 

ocorrência de eventos que colocam, severamente, em causa os objetivos e expetativas 

do indivíduo. Quando essas falhas são atribuídas internamente e existe, no indivíduo, 

uma excessiva e inadequada tendência para efetuar atribuições negativas às suas 

próprias falhas, este experienciaria dor mental. Esta consciência de inadequação do Self 

gera um afeto negativo e leva o indivíduo a tentar libertar-se dessa consciência e dos 

afetos a ela associados. A tentativa de resolução passaria pela procura de uma nova 

organização de funcionamento, que ele chama de “estado de desconstrução cognitiva” 

(focar-se num tempo mais curto, pensamento concreto, objetivos imediatos ou próximos, 
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rigidez cognitiva e rejeição do significado) que impede a tomada de consciência e o 

contacto com os afetos. Este estado de desconstrução traz consigo irracionalidade e 

desinibição, fazendo com que medidas drásticas possam ser aceites pelo indivíduo. 

Depreende-se das suas teorias que a dor mental é um estado de consciência 

desagradável devido à discrepância entre o Self-Ideal e o Self-atual. A emoção básica da 

dor mental seria a frustração consigo mesmo e o suicídio concebido como o ultimo passo 

no esforço de escapar do Self e do mundo. 

Partindo de uma perspetiva qualitativa, Bolger (Bolger, 1999) tentou produzir uma 

narrativa da dor mental através da análise de entrevistas a indivíduos que sofreram 

experiências traumáticas. A sua análise levou-o a concluir que a dor mental se 

assemelhava à fragmentação do Self. Este sentimento de fratura abrangia várias 

determinantes incluindo sensação de vazio, distanciamento (de algo amado), 

despersonalização, perda de controlo e existência de um sentimento de alarme.  

Uma contribuição notável para a conceptualização da dor mental foi empreendida por 

Orbach, Mikulincer e colaboradores (Orbach, Mikulincer, et al.2003a). A inovação que 

propõem prende-se com a assunção da dor mental como uma condição existencial 

básica, o que justifica o seu escrutínio como uma representação de um estado subjetivo 

único e separado de outras emoções negativas e estados da mente tal como a depressão 

e outros. Esta conceção, para além de salientar a importância da dor mental no 

desenvolvimento e funcionamento “normal”, chama a atenção para a importância deste 

conceito em toda a psicopatologia (Orbach, Mikulincer, et al., 2003a).  

 

2.5. CONCEÇÃO PSICANALÍTICA DE DOR MENTAL 

 

Também para a escola psicanalítica este conceito tem vindo a assumir crescente 

importância enquanto fator fundamental para a compreensão do funcionamento e 

desenvolvimento individual. Na obra “Dor sem Nome” (Fleming, 2003) a autora procede a 

uma pesquisa sobre o conceito de dor mental e ao pôr em evidência o percurso do 

conceito na obra de Freud constata que este autor, em várias das suas obras (Freud, 

1895, 1911, 1917, 1926), fala da dor mental considerando-a um estado mental distinto de 

outros estados dolorosos. No Apêndice C da obra “Inibição Sintoma e ansiedade” (Freud, 

1926) o autor, procurando perceber a dinâmica subjacente ao aparecimento da dor 

mental, questiona “em que circunstâncias a separação do objeto conduz à angústia, 

conduz ao luto e em que circunstâncias conduz somente à dor” (p.99). Para, logo depois, 

concluir que “a dor é a reação própria à perda do objeto, a angústia a reação ao perigo 

que esta perda comporta” (p.100), atribuindo a sua existência, especificamente, a 
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sentimentos de tristeza, sofrimento e nostalgia (luto) depois de uma perda traumática. 

Nesse sentido, afirma que a primeira dor do homem é a dor do desamparo na separação 

do seu progenitor (Freud, 1895). Posteriormente, relaciona a capacidade ou incapacidade 

de tolerar essa frustração com o sucesso ou falha da função simbólica, e o consequente 

êxito ou fracasso do pensamento (Freud, 1911). Tal conceção remete-nos para a noção 

de tolerância ou intolerância à dor e para a sua importância no desenvolvimento ulterior 

do indivíduo. 

Partilhando da conceção avançada por Freud, Weiss (Weiss, 1934) afirma que a dor 

mental surge quando “um dano – uma rutura na continuidade – ocorre dentro do Ego…os 

objetos de amor tornam-se, como sabemos, libidalmente ligados ao Ego, como se fossem 

partes dele. Se eles desaparecem, o Ego reage como se tivesse sofrido uma mutilação. A 

ferida aberta produzida nele é o que se exprime na forma de dor mental” (p.12). Mas, a 

dor mental não acompanha qualquer perda de objeto, só a perda de objeto que conduz a 

uma rutura do Ego ou uma lesão do Self (Joffe & Sandler, 1965; cit Fleming 2005). Em 

1978, Grinberg reforça a ideia de que a dor associada à perda de objeto é também a dor 

associada ao sentimento de perda de partes do próprio self.   

Em 1999, Pontalis procurando estabelecer a distinção entre dor e desprazer, que do seu 

ponto de vista são “indubitavelmente” diferentes, concebe o desprazer como uma 

“experiência de insatisfação” enquanto que a dor seria a efração dos dispositivos mentais 

protetores do Self. Já em 1985 Anzieu pensava ser necessário clarificar a ideia, quanto a 

si errada, de que a dor mental seria o inverso do prazer. Do seu ponto de vista, a relação 

entre dor e prazer é assimétrica. Enquanto o prazer deixa o Eu intacto nas suas funções, 

a dor origina uma disfunção tópica, um esbatimento de fronteiras do Eu psíquico e do Eu 

corporal, entre Id, Eu e Super-Eu. 

Também Bion (Bion, 1962, 1963, 1967, 1970) coloca em evidência a questão da 

tolerabilidade à dor mental, tema que assume importância capital no seu modelo teórico. 

Na sua perspetiva, a dor mental é inerente ao funcionamento da personalidade e é o que 

se instala quando o indivíduo não tem a capacidade de sofrer. Afirma que o crescimento 

mental é “inseparável da necessidade de tolerar a dor concomitante ao crescimento 

mental” (Bion, 1967, p.156). O sofrimento aparece, portanto, associado a um nível de 

maior capacidade de contenção e elaboração mental. O autor relaciona a maior ou menor 

capacidade de um indivíduo tolerar a dor com uma disposição inata, com a 

adequabilidade da função continente (capacidade de conter no espaço mental as 

emoções dolorosas) e da função alfa (transformadora), e com a qualidade do vínculo 

existente entre sujeito e objeto. Na sua teoria estas funções contentoras, desintoxicantes 

e transformadoras, inicialmente desempenhadas pelo aparelho mental materno, vão 

sendo introjetadas e passam a ser desempenhadas pelo aparelho mental do bebé. Nesse 
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sentido, afirma que “a mãe equilibrada consegue aceitar esse temor e reagir 

terapeuticamente; isto é, de modo a fazer com que o bebé sinta estar recebendo de volta 

a sua própria personalidade amedrontada, mas de uma forma tolerável – os temores 

passam a ser manejáveis pela personalidade do bebé” (Bion, 1967, p.132). 

Apoiada nas conceções teóricas de Freud e Bion, Fleming (Fleming, 2003) retoma o tema 

e aprofunda-o. Procurando clarificar a questão da diferença entre sofrimento psíquico e 

dor mental, a autora (Fleming, 2005a, 2005b) afirma que enquanto o sofrimento psíquico 

subjetiva, encontra palavras que lhe dão sentido e pode ser elaborado pelo trabalho de 

luto, ao contrário, a dor mental des-subjetiva, não é comunicável e não permite o trabalho 

do luto. Segundo a autora, quando o aparelho mental é impressionado por um facto 

existencial imediatamente se empenha em outorgar sentido e significado a essas 

impressões sensoriais e procura transformá-las em pensamentos. Quando essa função 

de transformação se encontra impedida o psiquismo procura livrar-se destas emoções 

dolorosas através de poderosos mecanismos de defesa como a negação, a clivagem, a 

identificação projetiva ou a forclusão, mesmo que isso signifique clivar grande parte da 

sua energia mental. Este tipo de funcionamento conduz a uma espécie de deserto 

emocional e à presença de dores psíquicas indefiníveis e inexprimíveis que, por não 

serem toleradas, não podem ser nomeadas e transformadas. 

Na clínica essas dores expressam-se como uma constelação de sensações indefinidas 

de anseio, desamparo e aflição, para as quais o indivíduo não encontra palavras ou 

representações, o que nos remete “para uma experiência dolorosa que precisa de ser 

contida, mas que ultrapassando o limiar da tolerabilidade extravasa implicando uma 

perturbação tópica, um esbater de fronteiras entre o Eu-psíquico e o Eu-Corporal” 

(Fleming, 2003a, p.5). A autora propõe o conceito de “dor sem nome” para designar a dor 

mental e descreve-a como um fenómeno de fronteira, entre o somático e o psíquico, que 

denuncia a experiência que não acedeu à possibilidade de ser representada mentalmente 

(pensada), que não acedeu ao processo de simbolização (Fleming, 2003a).  

Nesta conceção, é a capacidade de tolerar a frustração que possibilita que o psiquismo 

desenvolva o pensamento como um meio através do qual a frustração se torna mais 

tolerável. Se a capacidade de tolerar a frustração for insuficiente ou inadequada a psique 

confronta-se com a necessidade de fugir à frustração, não tomando contacto com os 

afetos. Sentimentos de profundo ódio, desamparo, culpa ou desespero podem, assim, ser 

retirados da esfera psíquica, mesmo que o preço seja o de uma existência sem vida, sem 

afetos, sem sentido.  
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2.6. DOR MENTAL E TOXICODEPENDÊNCIA 

 

Durante o tratamento muitos pacientes dependentes confrontam-nos com o vazio da sua 

existência, falam de uma tristeza profunda e sem conteúdos que se apoderou do seu 

quotidiano, deixando-os num sentimento de habitarem um corpo desvitalizado. Falam de 

sensações, às vezes de impressões dolorosas para as quais têm dificuldade em associar 

pensamentos, ideias ou vivências situadas num espaço e num tempo. “Falam de 

sensações mais do que representações e usam muito mais o comportamento do que o 

pensamento para lidarem com a realidade” (Fleming, 2005a, p.4). Descrevem uma dor 

para a qual não encontram palavras, nome ou sequer imagens ou formas que a configure 

e dê sentido. Existem abúlicos, desafetados, operatórios, como se se desligassem de 

tudo o resto, como se fugissem de sentir, de viver. Nesta anedónia relacional, que se 

acompanha muitas vezes de alexitimia, a ansiedade e a angústia são muitas vezes 

experienciadas como instabilidade, em vez de sentidas, ou então são meramente agidas 

e a culpabilidade em vez de ser sentida como tal, aparece sob a forma de culpabilidade 

retaliatória. (Neto, 1996).  

Será que estes indivíduos se veem obrigados a anestesiar a sua existência e recorrem a 

substâncias euforizantes para sobreviverem psiquicamente a dores mentais 

insuportáveis? 

Todas as substâncias psicotrópicas, comummente usadas, possuem propriedades que 

permitem lidar com aspetos indesejáveis do funcionamento interno de cada indivíduo. 

Assim, por exemplo, a heroína é um antidepressivo original, capaz de reduzir as dores 

físicas e/ou psíquicas e aumentando, inversamente, a sensação intrínseca de prazer e 

bem-estar do utilizador. Diminui a produção de sintomas psicóticos e também uma 

enorme variedade de sintomas físicos. A sua utilização permite atenuar a depressão, as 

recordações penosas e os sentimentos de culpa, tendo um efeito imediato na redução da 

dor psíquica, preenchendo a sensação de vazio e adiando lutos. Este facto parece 

denunciar, por si só, o papel desempenhado pelo consumo de substâncias na economia 

psíquica do indivíduo consumido pela problemática aditiva. É útil observar que a palavra 

“adição”, tem a sua raiz etimológica em “addictus” proveniente do Latim e, refere-se a um 

costume antigo pelo qual o indivíduo era tido como escravo. Tal, parece apoiar a ideia de 

que o sujeito adito é escravo de uma só solução para se esquivar da dor mental. 

Vários estudos contribuíram para o reforço da associação entre estados mentais 

dolorosos e toxicodependência. Num estudo das características de personalidade em 

toxicodependentes, Weissman (Weissman, 1976, citado por Neto, 1996), com uma 

amostra de 106 heroinodependentes e utilizando o SCL-90, conclui que um terço 
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apresentava depressões moderadas e graves. Num artigo de revisão realizado em 1991 

(estudos realizados entre 1975 e 1985), Neto dá conta da presença de uma elevada taxa 

de depressão em toxicodependentes e uma elevada taxa de incidência de perturbações 

do eixo 2, particularmente perturbação antissocial da personalidade. Também, Fernandez 

e Llorente (Fernandez & Llorente, 1997) resumindo estudos publicados sobre 

características de personalidade de heroinómanos em tratamento, referem que estes 

pacientes revelam uma pré-disposição para sintomas ansiosos e depressivos ao longo do 

tratamento. 

Já em 1933, Radò postulava que na base de toda a toxicodependência existia uma 

“depressão tensa”, caracterizada pela intolerância ao sofrimento e por uma grande 

ansiedade dolorosa. Isso obrigaria a que o reencontro da satisfação narcísica perdida 

fosse, mais facilmente, conseguido à custa do consumo de drogas. Ainda apoiado na 

teoria da gratificação narcísica, e não querendo afirmar que exista uma personalidade 

toxicofílica, Bergeret e colaboradores (Bergeret, et al., 1983) defendem que a maioria dos 

toxicodependentes tem personalidades imaturas, fluídas, ansiosas e insatisfeitas. 

Segundo os autores, três fatores dominariam o quadro clínico das personalidades dos 

toxicodependentes: as manifestações comportamentais (derivadas de mecanismos de 

defesa projetivos, situando no exterior as fontes das dificuldades); as carências 

identificatórias (presentes nas dificuldades de afirmação perante os outros, ideais 

pessoais vagos e irrealistas e ausência de instancias morais interiorizadas); e as 

carências do imaginário (apesar da imaginação estar exacerbada pelas substâncias 

químicas, o imaginário está reduzido, limitando as trocas afetivas com o exterior e 

dificultando a antecipação do desejo e prazeres realizáveis). Nesta conceção, o ato de se 

drogar comportaria uma dimensão de tentativa de preenchimento de um vazio objetal 

interno que testemunharia a incapacidade de simbolizar os afetos e “reenvia sempre a 

carências narcísicas sérias e precoces, que conduzem a vividos depressivos contra os 

quais se torna necessário lutar, simultaneamente, pelo comportamento e pelo corpo” 

(Bergeret, 1983). Parece pois que, mais importante do que o prazer derivado do consumo 

de substâncias psicoativas, é o sentimento de necessidade determinada por elas que 

parece ser responsável pelos consumos. O que, segundo Olievenstein (Olievenstein, 

1987) leva a concluir que o toxicodependente sofre psiquicamente de um estado crónico 

de necessidade, uma necessidade deslocada para uma “coisa” que se torna insatisfatória 

porque não sendo o objeto de que se precisa emocionalmente nunca satisfaz. 

Procurando obter respostas na busca da compreensão da economia psíquica presente 

nos fenómenos aditivos, McDougall (McDougall, 2001) afirma: “Na economia aditiva, toda 

tensão psíquica (oriunda de fontes externas ou internas) é rapidamente descarregada […] 

o comportamento aditivo propicia uma descarga imediata da tensão e da excitação 
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psíquica então acumuladas e causadoras de desprazer, permitindo ao sujeito uma 

sensação de alívio imediato” (p.14). A autora esquematiza uma “estrutura aditiva” onde o 

agir representa uma tentativa compulsiva de evitar o «transbordamento» afetivo. Nestas 

pessoas qualquer tipo de emergência de emoção seria imediatamente dispersa pela 

ação: “apercebi-me que estes analisandos, devido a ansiedades psicóticas insuspeitas ou 

a uma extrema fragilidade narcísica, eram incapazes de conter ou lidar com momentos 

de maior carga de afetividade” (McDougall, 2001, p.10). O que caracterizaria a 

“personalidade aditiva” seria, então, a procura constante fora de si mesmo da resolução 

de problemas que são internos. O objeto poderia ser o mais variado já que o importante 

seria o modo de se relacionar com ele (pode ser uma substância: álcool, comida, droga 

ou até a utilização ativa dos outros). Mas, como o objeto aditivo é uma tentativa de 

resolução de conflitos internos, o seu efeito é sempre transitório, e a atividade aditiva tem 

que ser renovada continuamente. É um objeto que nunca completa a transição para o 

registo da linguagem e do pensamento. 

Partilhando, igualmente, dessa abordagem, Jacques (Jacques, 2001) concebe a 

toxicodependência como um dispositivo de adaptação às dores, recusadas ou 

inconscientes, e que preexistem à entrada na droga, afirmando que se é verdade que as 

drogas são suscetíveis de proporcionar prazer não é isso que é responsável pela 

dependência. O autor chama a atenção para o termo «dor» que, segundo ele, remete 

para a ideia de «anti-dor», de anti-álgico, que lhe parece a função mais bem assegurada 

e estabelecida dos opiáceos. Como tal, concebe a toxicomania como uma tentativa 

espontânea de tratamento pela droga de uma dor preexistente. Os toxicómanos não 

reconhecem com facilidade esta dor pois esta é objeto de uma recusa, de um desmentido 

ou de um recalcamento, o que leva a considera-la como desconhecida e, portanto, 

inconsciente. O toxicodependente revela, então, “no seu sofrimento e no seu 

comportamento, um processo pessoal de inícios longínquos – as raízes fora da sua 

memória consciente. Um processo de desenvolvimento que lhe imprimiu uma falta, e este 

sentimento adquirirá a inexorabilidade de um destino.” (Sequeira, 2006, p.68). 

Concordamos com Magalhães (Magalhães, 2000) que, referindo-se à toxicodependência, 

afirma “nesta área, a doença é a dor de existir e, para isso, estou em crer que não há 

cura. Ou então há, mas, paradoxalmente, a cura é a doença - é o escapar a essa dor: 

através da loucura ou da toxicodependência” (p.9). 
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2.7. CONCLUSÃO 

 

Existe uma corrente significativa de clínicos e investigadores que acredita na importância 

dos afetos negativos e da dor mental para a génese e dinâmica de funcionamento 

presente nas condutas aditivas, mais especificamente na toxicodependência. As 

problemáticas da perda, com a existência de numerosas experiências traumáticas nas 

histórias dos dependentes, as dificuldades de simbolização, a utilização do corpo como 

local de descarga de todas as angústias, a associação dos consumos com afetos e 

estados mentais penosos, permitem-nos pensar que a dor mental poderá assumir grande 

importância na dinâmica psíquica da toxicodependência. A experiência do consumo de 

drogas parece refletir sérias dificuldades ao nível da capacidade de simbolizar (pensar) e 

elaborar os afetos. Estas dificuldades, anteriores à instalação do problema, enviam-nos 

para a dimensão da experiência primária de insatisfação, para as frustrações precoces 

decorrentes da ausência e para a elaboração da perda do objeto. Assim, somos levados 

a entender que o consumo de substâncias, especialmente se com uma dependência 

estabelecida, poderá estar intimamente relacionado, e poderá ser percebido como uma 

tentativa, embora disfuncional, de lidar com o sofrimento e com a dor mental.  

Se um sujeito se consagra a estes produtos apesar do interdito e dos riscos é, a maioria 

das vezes, ainda que duma forma inconsciente, numa perspetiva de tentativa de cura, ou 

pelo menos na tentativa de se adaptar a provas penosas. Estes indivíduos, para lidarem 

com um sofrimento insuportável, causado pela “experiência prematura, prolongada e 

traumática da separação, quer por intolerância inata à frustração e/ou inexistência de 

função adequada do continente materno, muito cedo deixaram de atribuir significado 

emocional à perceção, parecendo viver num estado de «não-experiência», em que o 

psicológico foi excluído.” (Sequeira, 2006, p.117).  

Na nossa perspetiva “a dor mental do toxicodependente é uma dor constante, indefinida e 

incontrolável porque não compreendida, a dor duma necessidade nunca satisfeita, a dor 

duma imensa e insaciável necessidade e daí uma dor intolerável... É de admitir que a 

substitua por um sofrimento controlado, através de um agir, a procura incessante da 

substância, a sua incorporação e a disforia induzida pelos efeitos da droga, que ele 

acredita poder controlar” (Fleming, 2005a, p.7). Mas, no paciente toxicodependente a dor 

mental não aparece, apresenta-se em «travesti» sob a forma de dor física num corpo mal 

tratado ou em privação. O que aparece são as dores psíquicas silenciadas pelo efeito de 

antídotos químicos poderosos que as mascaram sob a capa de uma total negação do 

sofrimento psíquico, numa presunção de invulnerabilidade que os protege mas lhes 

sonega toda e qualquer possibilidade de crescimento. 
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Estamos, pois, numa abordagem ao fenómeno da toxicodependência que contraria 

algumas das intervenções clínicas preconizadas para esta problemática que valorizam o 

alívio imediato de todos e quaisquer sofrimentos, invalidando com isso a construção de 

um espaço simbólico de pensamento e contenção necessário ao crescimento mental. 

Torna-se necessária uma intervenção clínica onde o terapeuta, para além de procurar um 

novo sentido do sintoma toxicodependência na dinâmica psíquica do indivíduo, se 

ofereça, na relação terapêutica, como contentor das emoções não toleradas pelo 

paciente, seja capaz de as transformar e devolver de forma a que o paciente as possa 

integrar no seu Self. Pelo contrário, se o terapeuta ceder à tentação de aliviar 

imediatamente o sofrimento do paciente estará a impedir o verdadeiro alívio que virá do 

trabalho de elaboração e integração a longo prazo. Mostra-se, pois, necessário 

desmistificar a ideia, ainda presente, de que é a droga que é fonte de dor, opinião ainda 

hoje partilhada por técnicos e entidades oficiais com responsabilidades nesta área. O 

mais grave nesta formulação é que colocar as dores, a miséria e o isolamento, 

unicamente como efeito dos consumos de drogas não permite e censura a compreensão 

da preponderância da dor mental para a entrada e manutenção da dinâmica aditiva. Tal 

abordagem, em nossa opinião, contribui, de forma decisiva, para a perpetuação do 

“conluio da cegueira” (Fleming, 1995, p.64). 

Apesar dos avanços a que se tem assistido, nomeadamente, em termos clínicos assiste-

se, ainda hoje, à manifesta insuficiência de investigação científica que suporte as 

abordagens e intervenções na problemática da toxicodependência, nomeadamente nas 

centradas na sua relação com a dor mental. Ainda hoje, e segundo a nossa pesquisa, 

não só não existe nenhuma escala de dor mental validada em Portugal, mas também 

nenhum outro estudo em que um instrumento de medida da dor mental seja relacionado 

com a dependência de substâncias, isto apesar da reconhecida relevância que o conceito 

assume nesta problemática. Sugere-se, então, que futuros estudos procurem contribuir 

para a operacionalização do conceito de dor mental e para a avaliação da sua 

associação com os fenómenos aditivos, particularmente a toxicodependência.  
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3. VALIDATION OF THE ORBACH & MIKULINCER MENTAL PAIN SCALE 

(OMMP) ON A DRUG ADDICTED POPULATION. 
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VALIDATION OF THE ORBACH & MIKULINCER MENTAL PAIN SCALE 

(OMMP) ON A DRUG ADDICTED POPULATION 

 

3.1. ABSTRACT 

 

Purpose: Recognizing the relevance of mental pain in drug addiction, this study aimed to 

adapt and validate the Portuguese translation of the Orbach & Mikulincer Mental Pain 

Scale (OMMP) on a drug addicted population and assess its psychometric properties.  

 

Methods: The study sample (n=403) was collected from several outpatient treatment 

centres for drug addiction and in therapeutic communities located in the north of Portugal. 

The validation of the OMMP scale followed the same method considered by the authors of 

the original scale. 

 

Results: A confirmatory factorial analysis was performed and did not confirm the structure 

of eight factors provided by the authors. An exploratory factorial analysis revealed a five 

factor model (labelled Emptiness, Irreversibility, Emotional Flooding, Helplessness and 

Confusion) with 24 items. The OMMP-24-P showed acceptable levels for internal 

consistency and test-retest reliability. Confirmatory factor analysis indices supported the 

five factor model. OMMP-24-P factors were positively correlated with measures of stress, 

anxiety and depression, negatively associated with quality of life, and showed small to 

moderate positive correlations with drug addiction severity, with exception of the 

Helplessness factor.  

 

Conclusions: This study confirmed the OMMP-24-P as a valid and reliable scale for 

assessment and evaluation of mental pain among drug addicts. Mental pain can provide 

an important contribution towards an understanding of drug addiction dynamics and other 

psychopathological syndromes, and thereby contribute to the development of more 

effective treatment programs. 

 

Keywords: Mental Pain; Addiction; Psychometrics; Reliability and Validity; Factor 

Analysis. 
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VALIDAÇÃO DA ORBACH & MIKULINCER MENTAL PAIN SCALE (OMMP) 

NUMA POPULAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES EM TRATAMENTO 

 

3.2. RESUMO 

 

Objetivo: Reconhecendo a relevância da dor mental na dependência de drogas, este 

estudo teve como objetivo adaptar, validar e avaliar as propriedades psicométricas da 

versão Portuguesa da Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) numa população 

de toxicodependentes. 

 

Métodos: A amostra do estudo (n = 403) foi recolhida em vários centros de tratamento 

ambulatório para a dependência de drogas e em comunidades terapêuticas localizadas 

no norte de Portugal. A validação da escala OMMP seguiu o mesmo método considerado 

pelos autores da escala original. 

 

Resultados: Foi realizada uma análise fatorial confirmatória que não confirmou a 

estrutura de oito fatores fornecida pelos autores. Uma análise fatorial exploratória revelou 

um modelo de cinco fatores (Vazio, Irreversibilidade, Turbilhão Emocional, Desamparo e 

Confusão) com 24 itens. A OMMP-24-P apresentou níveis aceitáveis de consistência 

interna e confiabilidade teste-reteste. Uma análise fatorial confirmatória atestou o modelo 

de cinco fatores. Os fatores da OMMP-24-P apresentaram uma correlação positiva com a 

ansiedade, o stress e a depressão, e uma correlação negativa com a qualidade de vida. 

Apresentaram, ainda, uma correlação positiva, pequena e moderada, com a gravidade do 

consumo de drogas, com exceção do fator de desamparo. 

 

Conclusões: Este estudo confirmou a OMMP-24-P como uma escala válida e confiável 

para aceder e avaliar a dor mental entre os toxicodependentes. A dor mental pode 

fornecer um importante contributo para a compreensão da dinâmica da 

toxicodependência e de outras síndromes psicopatológicas e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento de programas de tratamento mais eficazes. 

 

Palavras-chave: Dor Mental; Toxicodependência; Psicometria; Confiabilidade e 

Validade; Análise Fatorial. 
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3.3. INTRODUCTION 

 

The association between drug addiction and painful mental states, coupled with the 

psychological difficulty that addicts display in dealing with such mental states, underlies 

the importance of mental pain in the genesis, dynamics and functioning of drug addiction 

(Fernandez, 1997; Fleming, 1995; Neto, 1996; Weissman, Slobetz, Prusoff, Mezritz, & 

Howard, 1976). If drug addicts typically sustain traumatic experiences and exhibit 

difficulties in symbolization while using their body as a means of discharging anguish, 

psychotropic substances, with properties that help in dealing with undesirable aspects of 

mental functioning, and drug addiction, could be seen as a way of dealing with suffering, 

and in particular mental pain (Fleming, 1995; Guimarães & Fleming, 2009; McDougal, 

2001; Sequeira, 2006; Watkins, et al., 2004). This is a vulnerability associated with 

intolerable experiences, that in the dynamic of drug addiction is replaced by controlled 

suffering through continuous substance use that never satisfies the subject (Fleming, 

2005a; Olievenstein, 1987). Thus, the need to control the mental pain, responsible for the 

behaviour of the addict, is more important than the pleasure obtained by the use of 

psychoactive substances (Guimarães & Fleming, 2009; Watkins, et al., 2004).  

Although mental pain is a subjective state of mind, the “mental pain” concept is today well 

defined and operationalized (Akhtar, 2001; Fleming, 2006, 2003; Freud, 1926; Orbach, 

Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Weiss, 1934). In all conceptions there is the 

recognition that loss, real or idealized, leads to a painful state with repercussions on the 

self-image and integrity. Schneidman, in the context of his suicide theory (Shneidman, 

1976, 1981, 1992, 1993), defined the concept of mental pain and termed it as 

“psychache”. “Psychache” is a consequence of the frustration of the essential needs of the 

individual, and causes a mixture of negative emotions that can become a generalized 

experience of unbearable mental pain. When a high intensity state is reached and the 

individual does not believe that there is an escape, the subject seeks to escape the pain 

by committing suicide. For Baumeister (Baumeister, 1990) mental pain corresponds to an 

aversive state of mind caused by the discrepancy between the actual and ideal self. The 

resulting emotion is the self-disappointment and suicide as the escape from the self and 

the world. Based on the analysis of the report of the emotional pain in people who 

suffered traumatic experiences, Bolger (Bolger, 1999) concluded that mental pain looked 

like the brokenness of the self due to a sense of woundedness, disconnection, loss of self, 

loss of control and the sense of alarm. 

Orbach and Mikulincer (Orbach, Mikulincer, Sirota, & Gilboa-Schechtman, 2003a) 

considered mental pain as the “perception of negative changes of the self and its function 
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that is accompanied by strong negative feelings”. This concept introduced mental pain as 

a basic existential condition, involved in the normal development and not just in the 

psychopathology processes (Bion, 1963, 1970; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003a). 

In the same way, based on clinical facts, Fleming (Fleming, 2005b, 2006) proposed that 

mental pain is a limitrophe phenomenon, located in the frontier between soma and 

psyche, a constellation of undefined sensations of longing, helplessness and distress. 

Although the importance of mental pain is recognized in all psychopathological 

syndromes, and in the organization and psychological development (Bion, 1962, 1963, 

1970; Fleming, 2005b, 2006, 2003) there is a lack of research studies on the subject. 

Schneidman (Shneidman, 1999) made the first attempt to operationalize mental pain, by 

measuring the degree of frustration and perturbation related to this state of mind. 

Considering the definition of psychache of Schneidman, a scale of psychache was 

developed while providing support for Schneidman’s theory of suicide (Dionne, Labelle, 

Daigle, & Baillargeon, 2004; Holden, Metha, Cunningham, & McLeod, 2001). Other 

research studies obtained similar conclusions (Berlin, et al., 2003; Dionne, et al., 2004; 

Mills, Green, & Reddon, 2005; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003a).  

More recently, the Orbach & Mikulincer Mental Pain scale (OMMP) was developed, 

considering that the existing scale did not include all the aspects of mental pain and did 

not include the scope of meanings inherent in this state of mind (Orbach, Mikulincer, 

Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003b). As a first 

step, a pilot study was performed based on a narrative approach using principles of 

grounded theory analysis and content analysis. The authors interviewed a sample of 

inpatients and normal individuals and asked several questions related to the experiences 

of mental pain. The first version of the scale was built based on the content of the 

answers. The items were subjected to item analysis, reliability and factor analysis 

procedures, and the final scale with 44 items was established. Based on this version, 

further development and validation of the OMMP scale was carried out through a series of 

five studies (Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Orbach, Mikulincer, 

Sirota, et al., 2003b).The final version of the OMMP scale consisted of nine factors: lack of 

control, irreversibility of pain, emotional flooding, narcissistic wounds, estrangement, 

confusion, need for social support, freezing, and emptiness. The authors obtained 

acceptable values for internal consistency (Cronbach alpha between 0.74 and 0.95) and 

test-retest reliability. Discriminative and convergent validity was assessed, and factors 

were found to correlate with anxiety and depression, with the exception of social 

distancing. However the OMMP factors were only moderately correlated with depression 

(correlation between 0.26 and 0.64) and anxiety (correlation between 0.27 and 0.50), 
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revealing that OMMP factors evaluate unique aspects. The mental scale also revealed an 

ability to distinguish between suicidal and non-suicidal subjects. With the exception of 

narcissistic wounds and need for social support factors, the OMMP scale was positively 

associated with attraction to death and repulsion by life (suicidal tendencies), and was 

inversely related to optimism and meaning of life. 

The OMMP factors correspond to the perception of negative changes in the self and its 

function accompanied by strong negative emotions. Although some similarities were found 

with the previous mental pain definitions, some unique aspects were present in this new 

scale. Some aspects already included in the previous definitions of a mental pain scale 

were, sense of loss, perturbation, woundedness and lack of meaning. The new scale 

added some new aspects to the definition and concept of mental pain, such as 

irreversibility of pain, emotional freezing, estrangement, confusion, and need for others 

(Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 

2003b).  

The OMMP scale was used in the study of mental pain in several states of mind, and 

psychopathological syndromes, such as depression, suicide and self-injurious processes, 

and in different populations, from adolescents to adults, from Israel to Europe and the 

United States (Heo, 2008; Levi, et al., 2008; Muehlenkamp, 2005; Reisch, et al., 2010; 

van Heeringen, Van den Abbeele, Vervaet, Soenen, & Audenaert, 2010). The first version 

of the scale with nine factors was later reduced to eight factors by the authors, after the 

exclusion of the need for social support factor due to the reduced value of the Cronbach 

alpha coefficient (Beker, 2006; Levi, et al., 2008). This eight factor scale was assessed in 

two different populations (United States and Korea), where the application of a 

confirmatory factorial analysis was unable to confirm the structure of eight factors 

provided by the authors, leading to the adoption of a five factor solution (Heo, 2008). 

Recognizing the relevance of mental pain for understanding, and thus for the treatment of 

drug addiction, and the adequacy of the OMMP instrument in other contexts and 

associated with different pathologies, the aim of this study was to adapt and validate the 

Portuguese translation of the Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) to a drug 

addicted population and assess its psychometric properties. The association between 

mental pain and the level of drug addiction was also evaluated. This is the first known 

research study involving the validation of a mental pain instrument and its association with 

drug addiction. 
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3.4. METHODS 

3.4.1. PARTICIPANTS AND PROCEDURES 

 

The study sample, comprised by 403 participants, was collected between August 2008 

and March 2011, in several outpatient treatment centres of the Portuguese national centre 

for drug addiction (Delegação Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência) and 

therapeutic communities located in the north of Portugal. The therapists asked randomly 

selected patients to complete a socio-demographic questionnaire and the four 

instruments. 

Inclusion criteria were: aged 18 years or over and having been diagnosed as drug 

addicted (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-IV-TR, DSM-IV-TR) in the 

last two years. 

The present study was approved by the Portuguese national centre for drug addiction and 

written consent was obtained from all participants. 

 

3.4.2. INSTRUMENT DESCRIPTION 

 

OMMP 

 

The OMMP is a self-report scale with 40 items developed to assess mental pain. Each 

item is self scored on a five-point scale, ranging from a value of 1, corresponding to 

“strongly disagree” to a value of 5 corresponding to “strongly agree”. The scale has eight 

factors: (1) irreversibility, (2) loss of control, (3) narcissistic wounds, (4) emotional 

flooding, (5) freezing, (6) self-estrangement, (7) confusion, and (8) emptiness. Higher 

values on each factor correspond to a higher mental pain level. In this study the English 

version of the Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) (Orbach, Mikulincer, 

Sirota, et al., 2003a) was considered, translated to Portuguese. 

 

DASS-21 

 

The Depression Anxiety Stress Scale DASS-21 is a 21-item instrument measuring 

symptoms of anxiety, depression and stress. These items are distributed over three sub-

scales of seven items. Respondents use a four-point severity/frequency likert scale. 

Scores are calculated by summing the scores of the three sub-scales, with higher values 

corresponding to higher severity level. The authors reported a good internal consistency, 
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as well as convergent and discriminant validity, and also good test-retest reliability 

(Lovibond, 1998; Lovibond & Lovibond, 1995). The Portuguese version of the scale used 

in this research, showed psychometric qualities similar to the original scale (Apóstolo, 

Mendes, & Azeredo, 2006; Pais-Ribeiro, Honrado, & Leal, 2004).  

 

DAST-20 

  

The Drug Abuse Screening Test (DAST) is a 20-item self-report measure of problematic 

substance use that is utilized for clinical screening and treatment/evaluation research. 

DAST was developed and validated by Skinner (Skinner, 1982). Responses to the DAST 

are given as binary (yes/no) items, each valued at one point, yielding a total score ranging 

from 0 to 20. A cut-off score of 5 is generally used to indicate drug abuse and a score of 

10 to indicate a dependence problem (Staley & el-Guebaly, 1990). The DAST yielded 

satisfactory measures of reliability and validity for use as clinical or research tools (Cocco 

& Carey, 1998; Yudko, Lozhkina, & Fouts, 2007). The Portuguese version of this 

instrument used in this study, showed sound psychometric qualities of reliability, internal 

consistency, and construct validity (Machado & Klein, 2002).  

 

WHOQOL-BREF 

 

The World Health Organization’s Quality of Life instrument – BREF (WHOQOL Group, 

1996, 1998) is a 26-item, multidimensional, self-administered scale covering four 

domains: psychological, social relationships, physical health and environmental issues. 

Items are rated on a 5-point likert scale where 1 indicates low, negative perceptions, and 

5 indicates high, positive perceptions. High scores demonstrate good quality of life in each 

domain. The Portuguese version of the scale used in this research, showed psychometric 

qualities of reliability, internal consistency, and construct validity (Berlin, et al., 2003; 

Escudeiro, Lamachã, Freitas, & Silva, 2006; Fleck, Chachamovich, & Trentini, 2003; Vaz 

Serra, et al., 2006). 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL QUESTIONNAIRE 

 

In order to determine the characteristics of the sample a questionnaire was constructed 

with socio-demographic data and relevant clinical information. 
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3.4.3. MEASURE TRANSLATION 

 

The translation of the original version of the OMMP scale (Orbach, Mikulincer, Sirota, et 

al., 2003a) into Portuguese was performed by a professional familiar with psychometric 

evaluations, and reviewed by two bilingual professionals. In the second step, the pooled 

version was back-translated into English by an independent professional. The comparison 

of the original questionnaire and the back-translated English version was performed and 

discussed by health professionals (four psychologists and two psychiatrists) in order to 

ensure conceptual equivalence and clear and easy understanding of the Portuguese 

version of the OMMP scale. The final Portuguese version was then translated into English 

and sent to the author that did not suggest any changes. 

The consensus version of the Portuguese OMMP scale was pilot tested in a sample of 10 

individuals, in order to test its functionality and face validity. Every item was read out loud 

(with participants also following the text on paper-printed copies) and a discussion 

followed, with each participant required to answer two questions for each of the items: 

“What does this statement mean to you?” and “Is there any other wording that enables 

this meaning to be expressed more clearly?”. Answers were subsequently analysed by 

the author leading to the finalization of the Portuguese version of the OMMP. 

 

3.4.4. STATISTICAL ANALYSIS 

 

Since only four out of 403 (0.99%) participants did not provide a response to some of the 

items, they were excluded from the study.  

Confirmatory factor analysis (CFA) was performed using maximum likelihood on a 

covariance matrix. Model fit was assessed using the following test indices: chi-square, 

comparative fit index (CFI > 0.90), and root mean square error of approximation (RMSEA 

< 0.10). Since the interpretation of the chi-squared fit test is affected by the size of the 

sample, the ratio of chi-square to degrees of freedom was calculated. The use of item 

parcels was considered when the number of indicators representing a latent variable was 

higher than five. The creation of item parcels followed the procedure described by Robert 

Ho (Ho, 2006). Although there is no upper limit in terms of the number of indicators, the 

overall fit of the model can be improved by the use of item parcels in latent variable 

analysis. This is a consequence of using a simpler measurement model, since fewer 

parameters have to be estimated. 

Before performing the factor analysis, the correlation matrix was inspected to check the 

strength of the correlations. The factorability was tested using the Kaiser-Meyer-Olkin 
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(KMO) measure for sampling adequacy and Bartlett’s test of sphericity. A Principle 

Component Analysis (PCA) with a Varimax rotation was performed to explore the links 

between the observed variables (items) and the latent variables (factors) and to identify 

the factor structure. The retaining criteria established in advance for the selection of factor 

items were: (a) factor loading of 0.4 or higher, (b) at least a 0.10 difference compared to 

the other factors, (c) having at least three items for one factor, and (d) interpretability. 

Cronbach’s alpha was used to estimate instrument reliability (L. J. Cronbach, 1951; L. J.  

Cronbach, 2004; Peterson, 1994) and test-retest reproducibility was evaluated using the 

intraclass correlation coefficient (ICC). An ICC value of 0.65 was accepted as adequate 

reliability (Nichols, 1998). 

Construct validity was performed based on the analysis of Pearson correlations computed 

between the OMMP scale and the World Health Organization Quality of Life Assessment 

Instrument – Short Form (WHOQOL-BREF), Depression, Anxiety and Stress Scale 

(DASS) and the Drug Abuse Screening Test (DAST). For the correlation coefficient the 

following interpretations were used: large if greater than 0.50, moderate correlation if 

between 0.30 and 0.49, and small from 0.10 to 0.29 (Fleiss, 1986; Nichols, 1998).  

Data analysis was performed with SPSS (PASW 18.0) and Amos version 18.0, and two-

sided significance tests at the 5% level were used throughout. 

 

3.5. RESULTS 

 

3.5.1. DESCRIPTIVE STATISTICS 

 

Socio-demographic characteristics of the total sample are presented in Table 1. The final 

sample was comprised of 403 participants, the majority men (88.8%), with a mean age of 

35.3 years (range 18 to 59). Most participants were single (63.3%), had less than 

secondary school (62.9%) or were unemployed (56.9%). Almost half of the participants 

reported living with their parents (49.6%). 
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Table 1: Socio-demographic characteristics of the participants (N=403). 

 

Age   
Mean (±SD) 35.3 (±8.4) 

 N (%) 

Male 358 (88.8%) 
Marital Status   

Single 253 (63.3) 
Married 48 (12.0) 
Cohabiting 25 (6.3) 
Separated 74 (18.5) 
Widowed 0 (0.0) 

Years of Formal Education   
0 4 (1.0) 
4 48 (11.9) 
6 126 (31.3) 
9 127 (31.6) 
Secondary school 76 (18.9) 
More than secondary school 21 (5.2) 

Professional status   
Student 13 (3.3) 
Employed 101 (25.4) 
Unemployed 226 (56.9) 
Professional Training 11 (2.8) 
Retired 11 (2.8) 
Other 35 (8.7) 

Living Arrangement   
With parents 200 (49.6) 
With siblings 51 (12.7) 
Couple 86 (21.3) 
Sons 54 (13.4) 
Alone 77 (19.1) 
Friends 14 (3.5) 
   

 
The column totals may not correspond to the total sample number due to missing values. 
 

 

Clinical characteristics are summarized in Table 2. The mean age of initiation was 15.7 

years (range 8 to 40, SD 3.7), although primary substance use occurred on average at 

19.8 years (range 8 to 49, SD 5.8). The most common substance first used was cannabis 

(82.4%), with heroine (63.4%) and cocaine (25.5%) currently the most consumed. The 

predominant method of substance use was smoking (72.0%) and injection (22.9%). 

In the month prior to interview 64.8% of the participants were not consuming the primary 

substance. The others, had various consumption patterns (daily 21.9%, occasionally 

13.2%). Almost half of the participants were engaged in therapeutic communities (57.3%) 

and 32.7% were in opioid agonist treatment. The majority (80.7%) was in treatment for 

more than three months, 56.7% had been in treatment two or more times, while 67 

(16.8%) had an overdose due to illicit substance use. 
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Table 2: Patterns of drug use among participants (N=403).  
 

Age at first substance use   
Mean (±SD) 15.7 (±3.7) 
Age at first primary substance use   
Mean (±SD) 19.8 (±5.8) 

 n (%) 

First substance   
Cannabis  324 (82.4) 
Heroin 34 (8.7) 
Cocaine 12 (3.1) 
Other 23 (5.9) 

Primary substance   
Cannabis  23 (6.1) 
Heroin 241 (63.4) 
Cocaine 97 (25.5) 
Other 19 (5.0) 

Routes of primary substance use    
Inhalation /smoking 283 (72.0) 
Snorting 4 (1.0) 
Injection 90 (22.9) 
Other 16 (4.1) 

Number of times of primary 
substance use in the last month 

  

Every day 88 (21.9) 
Once a week 8 (2.0) 
Occasionally 45 (11.2) 
Never 260 (64.8) 

Currently taking medication   
Antidepressants 27 (8.4) 
Neuroleptics 7 (2.2) 
Anxiolytics 23 (7.2) 
Mood stabilizers 16 (5.0) 
Others 60 (18.7) 
No 188 (58.6) 

Treatment Program   
Not established 3 (0.7) 
Waiting withdrawal 5 (1.2) 
Psychological Attendance 117 (29.0) 
Opioid Antagonist 10 (2.5) 
Buprenorphine 50 (12.4) 
Methadone 82 (20.3) 
Therapeutic Community 231 (57.3) 

Duration of treatment   
One week 20 (5.0) 
One month 57 (14.2) 
Three months 84 (20.9) 
Six months 79 (19.7) 
One year 40 (10.0) 
More than one year 121 (30.2) 

No. of previous treatments for 
substance use 

  

None 90 (22.6) 
One 87 (21.9) 
Two or three 92 (23.1) 
More than three 129 (33.4) 

Experienced drug overdose 67 (16.8) 
The column totals may not correspond to the total sample due to missing values. 
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3.5.2. FACTORIAL ANALYSIS AND RELIABILITY 

 

As a first step a confirmatory factor analysis (CFA), using maximum likelihood on a 

covariance matrix, was performed in order to confirm the factors that were already 

presumed to exist in the mental pain scale developed by Orbach and co-workers (Orbach, 

Mikulincer, Sirota, et al., 2003a). The results of the CFA suggest a moderate to poor fit 

between the eight factor model of OMMP and the observed data: Chi-square 

(296)=1032.2, p<0.001; Chi-square/df=3.487; CFI=0.881; RMSEA=0.079. Refinement of 

the model, based on the examination of the modification indices, did not allow substantial 

improvement of the fit of the model. Since the hypothesized model resulted in less than 

desirable fit indexes for the observed data, an exploratory factor analysis was conducted. 

Inspection of the correlation matrix revealed the presence of many coefficients greater 

than 0.3. The KMO value was 0.926. Similarly, the Bartlett test of sphericity was 

statistically significant (P < 0.0001), supporting a high strength of relationship among 

variables. Therefore, the sample presented data suitable for factor analysis. The factor 

model was identified using the PCA approach and a five factor solution was extracted.  

Due to the violation of the cross loading criteria, two items were excluded in the first 

analysis. After the elimination of these two items a second analysis was performed with 

the remaining thirty eight items. These steps were repeated until a final solution with five 

factors was obtained, with 24 items determined to be acceptable for inclusion in the final 

set of scale items. A total of 59.4% of variance was explained. The first factor accounted 

for 14.3% of the variance, the second 13.7%, and the third, fourth and fifth factor 

accounting for 11.5%, 10.3% and 9.7% respectively. Items, factor loading and alpha 

coefficients for the five-factor solution are presented in Tables 3 and 4. 

In order to analyse the stability of the five factor solution a CFA was performed. The 

results of the CFA suggest a reasonable fit between the five factor model of OMMP and 

the observed data: Chi-square (179)=503.249, p<0.001; Chi-square/df=2.811; CFI=0.911; 

RMSEA=0.067. 

The interpretation and denomination of the factors took into account similarities with the 

original OMMP, namely the original factors and the corresponding items, and the loading 

of the items in the present five-factor solution (OMMP-24-P) (Orbach, Mikulincer, Sirota, et 

al., 2003a). Other exploratory factorial analysis and confirmatory factorial analysis 

performed with the same items but with different populations were also considered (Heo, 

2008). The first factor was denoted by “emptiness” and is explained by five items. The 

second factor, labeled “irreversibility” consists of six items. The third factor labeled 

“emotional flooding” comprises five items. The fourth factor, consists of five items from 
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different factors of the original OMMP, but showed similarities with one of the factors 

found with an American sample that reflect helplessness (Heo, 2008), and was labeled as 

“helplessness”. The fifth factor with three items was labeled “confusion”. 

 

Table 3: Factor loadings in the mental pain scale. 

 
 Factor 

 Item 1 2 3 4 5 
37. I have no desires. 0.760     

36. I have no future goals.  0.745     

38. I cannot find meaning in my life. 0.733     

28. I will never be able to reduce my pain. 0.558     

39. I can’t change what is happening to me. 0.546     

31. Something in my life was damaged forever.  0.777    

10. That I have lost something I will never find again.  0.682    

33. I will never be the same person.  0.671    

32. There is uncertainty about my life and myself.  0.588    

25. The world has changed forever.  0.584    

40. The pain will never go away.  0.542    

3. I feel an emotional turmoil inside me.   0.750   

8. I am flooded by many feelings.   0.736   

14. My feelings change all the time.   0.632   

34. There are strong ups and downs in my feelings.   0.593   

27. I have no control over what is happening inside 
of me. 

  0.552   

1. Nobody is interested in me.    0.785  

2. I am completely helpless.    0.701  

4. I can’t do anything at all.    0.588  

5. I will fall apart.    0.491  

12. I feel abandoned and lonely.    0.481  

20. I cannot concentrate.     0.733 

23. I feel as if I am not real.     0.642 

24. I have difficulties in thinking.     0.749 

 
 

 

Internal consistency reliability for the OMMP-24-P as a whole was 0.923 (Table 4). 

Cronbach’s alpha coefficients between 0.753 and 0.829 for the five factors were 

acceptable. Test-retest reliability was measured with a 3-week retest interval with a sub 

sample of 25 participants. ICC between 0.65 and 0.80 for the five factors, and a total 

value of 0.79 indicate satisfactory reproducibility (Table 4). 
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Table 4: Results from the internal and test-retest reliability analysis of the mental pain 

scale. 

 
   Test-retest 

Mental pain scale 
Number 
of items 

Cronbach 
alpha 

ICC (95%CI) 

Emptiness 5 0.829 0.70** (0.42-0.86) 

Irreversibility 6 0.818 0.78** (0.55-0.89) 

Emotional flooding 5 0.802 0.70** (0.42-0.86) 

Helplessness 5 0.780 0.65** (0.36-0.83) 

Confusion 3 0.753 0.80** (0.60-0.90) 

Total 24 0.923 0.79** (0.57-0.90) 

  ICC: Intraclass correlation coefficient 
** P<0.001 

 

3.5.3. CONSTRUCT VALIDITY 

 

Table 5 displays Pearson correlations between OMMP-24-P factors and measures of 

stress, anxiety and depression. All measures were significantly and positively correlated 

with the OMMP-24-P factors, however these correlations are moderate. 

 

Table 5: Pearson correlations between OMMP factors and scores of depression, anxiety 
and stress. 
 

OMMP factors Stress Anxiety Depression 

Emptiness 0.395** 0.456** 0.545** 

Irreversibility 0.403** 0.327** 0.406** 

Emotional flooding 0.547** 0.400** 0.435** 

Helplessness 0.364** 0.442** 0.509** 

Confusion 0.381** 0.426** 0.452** 

Total 0.520** 0.495** 0.574** 

     ** P < 0.001 
 
 

The correlations between the OMMP-24-P factors and the domains of the quality of life 

assessment instrument considered (WHOQOL-BREF) were all significant (Table 6). All 

domains were negatively associated with OMMP-24-P factors and the total scale. The 

domain with the highest correlations with the OMMP-24-P factors was the psychological 

domain (between -0.450 and -0.562 with the five factors, and -0.614 with the total scale). 
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Table 6: Pearson correlations between OMMP factors and scores of World Health 
Organization Quality of Life Assessment Instrument – Short Form (WHOQOL-BREF). 
 

OMMP factors 

Global 

Domain 

Physical 

Domain 

Psychological 

Domain 

Social 

Relations 

Domain 

Environmental 

Domain 

Emptiness -0.379** -0.464** -0.510** -0.375** -0.378** 

Irreversibility -0.330** -0.379** -0.459** -0.360** -0.288** 

Emotional flooding -0.282** -0.287** -0.450** -0.308** -0.242** 

Helplessness -0.416** -0.508** -0.535** -0.353** -0.416** 

Confusion -0.358** -0.448** -0.562** -0.234** -0.323** 

Total -0.463** -0.509** -0.614** -0.414** -0.402** 

** P < 0.001 
 

The OMMP-24-P scale was compared with the score of the Drug Abuse Screening Test 

(DAST) (Table 7). Only the helplessness factor was not significantly correlated with the 

score of DAST, but all the other factors showed small to moderate positive correlations 

(between 0.110 and 0.347). 

 

Table 7: Pearson correlations between OMMP factors and scores of Drug Abuse 
Screening Test (DAST). 
 

OMMP factors DAST 

Emptiness 0.110* 

Irreversibility 0.265*** 

Emotional flooding 0.347*** 

Helplessness 0.069 

Confusion 0.139** 

Total 0.247*** 

* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001 

  

3.6. DISCUSSION 

 
The main objective of this study was the validation of the OMMP scale in a sample of drug 

addicts in order to confirm the operationalization of the construct of mental pain and its 

multidimensional structure. Given the relevance of mental pain in drug addiction 

(Fernandez, 1997; Fleming, 2005a, 1995; Guimarães & Fleming, 2009; McDougal, 2001; 

Neto, 1996; Watkins, et al., 2004; Weissman, et al., 1976), and the adequacy of the 

Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) in different states of mind, conditions and 

transition experiences (Muehlenkamp, 2005; Reisch, et al., 2010), it was considered 

important to validate the scale for use with drug addicted subjects. The validation of the 
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OMMP scale followed the same method considered by the authors of the original scale 

(Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 

2003b). 

A confirmatory factorial analysis was performed and did not confirm the structure of eight 

factors provided by the authors (Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a; 

Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003b). An exploratory factorial analysis using a varimax 

rotation revealed a five factor model, the OMMP-24-P, reflecting the mental pain 

construct. To determine the psychometric properties of OMMP-24-P, assessment of fit 

between the model and the observed variables (items) was performed using the 

confirmatory factor analysis approach. The interpretation and denomination of the factors 

took into account similarities with the OMMP instrument applied in other contexts and 

associated with different pathologies, namely the original factors and the corresponding 

items and other exploratory factorial analysis and confirmatory factorial analysis 

performed with the same items but with different populations (Heo, 2008). Factor I, 

Emptiness, is explained by five factors, and includes three items of the original Emptiness 

factor and two from Irreversibility. Authors defined Emptiness as the loss of personal 

meaning, in this condition subjects feel to be disconnected from their self due to the loss 

of desires and having no future goals. This loss can be felt to be so unbearable that it 

entails of itself a sense of irreparability that would explain the presence of two items of the 

original irreversibility factor, however with a smaller impact (load). 

Factor II, Irreversibility, is explained by six items, five from the original Irreversibility. This 

factor reflects the perception of mental pain as irreversible and perpetual, including a 

sense of hopelessness caused by the incapacity of being able to regain what was lost, or 

to go back to where the person was, present in the item “There is uncertainty about my life 

and myself”.  

Factor III, Emotional Flooding, consisted of five items, four from the original Emotional 

Flooding factor and one from the Loss of Control factor. The Emotional Flooding factor 

reflects the experience of intense and overwhelming emotional states, and the incapacity 

to deal with the amount of feelings that invade the subject. This factor represents a crucial 

aspect in the mental pain experience, in particular in the drug addiction process. The item 

“I have no control over what is happening inside of me” refers to this aspect. 

Factor IV, Helplessness, consisted of five items, two from the original Narcissistic 

Wounds, two from the Loss of Control factor and one from the Freezing factor. Although 

this factor was not similar to any of the original factors, it was similar to the Helplessness 

factor found in an American sample (Heo, 2008). This factor seems to aggregate the 

experiences of abandonment, loss of control and inability. 
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Factor V, Confusion, consisted of three items, two from the original Confusion factor and 

one from Self-Estrangement. This factor reflects difficulties in cognitive function and a 

difficulty of self identity. 

The factors Emptiness, Irreversibility and Emotional Flooding seem to be not only stable 

components, but also important components of the construct of mental pain. Those three 

factors are included, with almost the same items, in the samples from Israel, Korea, 

United States of America (Heo, 2008; Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 

2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003b) and Portugal. Based on the factor 

structure of the mental pain scale in the Portuguese sample, the multidimensionality of 

mental pain is confirmed, and the factorial structure is consistent with, both theoretical and 

empirical models of mental pain (Berlin, et al., 2003; Bion, 1963; Dionne, et al., 2004; 

Fleming, 2003; Guimarães & Fleming, 2009; Muehlenkamp, 2005; Orbach, 2003; 

Shneidman, 1993). The five factor solution found in the Portuguese sample includes four 

similar factors from the original OMMP scale, and a new factor Helplessness. However 

this new factor aggregates aspects from other original factors. 

The original Narcissistic Wounds, Self-Estrangement, Loss of Control and Freezing 

factors were not included in the OMMP-24-P scale. The pain caused by rejection and 

abandonment was included in the Helplessness factor, and not in a distinct factor as with 

the original Narcissistic Wounds factor. Although the drug addicted are recognized to have 

narcissistic failures, these are maybe reflected in different ways compared to other 

populations, such as those who are suicidal. The items reflecting the experiences of 

uncontrollability, unpredictability, and ambiguity included in the original Loss of Control 

factor were dispersed by other factors in the OMMP-24-P scale. The inability to react did 

not emerge in the Portuguese sample, probably due to the specificities of the drug 

addicted that are known to have a tendency to act. 

The overall Cronbach’s alpha values for OMMP-24-P were highly acceptable, indicating 

satisfactory internal consistency of the scale. The test-retest reliability was also highly 

acceptable, indicating the stability of the scale.  

In the present study the OMMP-24-P scale was associated with depression, anxiety and 

stress, although this correlation was moderate. The convergent validity found suggests 

that although mental pain, stress, anxiety and depression are related emotional states, 

they are distinct and not overlapping. This finding implies that the OMMP-24-P factors had 

a unique variance behind their association with anxiety, depression and stress, as also 

found by the authors of the original scale. As expected, all factors from the OMMP-24-P 

and the quality of life (WHOQOL-BREF) domains were negatively correlated, especially 

the psychological domain, assuring the discriminative validity. 
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The findings of this study confirmed the existence of a positive correlation between mental 

pain and drug addiction severity, however, the correlations found were small to moderate, 

with the exception of the Helplessness factor that was not significantly associated. As 

expected these results suggest the relevance of mental pain in drug addiction, however, 

other variables should also play an important role in this process. Further research should 

attempt to determine the model of drug addiction dynamics, identifying other relevant 

variables, and the actual relationship between mental pain and drug addiction. 

In the present study the participants were recruited in several outpatient treatment centres 

of the Portuguese national centre for drug addiction and therapeutic communities. 

Consequently, drug addicts not enrolled in treatment are not represented in the sample. 

Although this could be seen as a weakness of the study, it could be also a strength in 

comparison to other studies applying the OMMP scale. The development of the mental 

pain scale was performed with samples of non-clinical adults or university students, 

limiting the knowledge of the role of mental pain in psychiatric pathologies, suicide 

behaviours and in populations with different socio-demographic characteristics (Orbach, 

Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003b). The relationship of mental pain with 

suicidal behaviour was assessed by the authors considering a sample of suicidal and non-

admitted patients, but the relationship to life meaning was again assessed with university 

students, not considering the mental pain at the point in time, and worse, leading to a 

likely recall bias (Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 2003b). The validation of the scale for 

the United States population and the Korean population was also performed with 

university students, compromising its validity and applicability in clinical populations (Heo, 

2008). 

This study showed that mental pain is an experiential entity in its own right (Fleming, 

2006, 2003; Shneidman, 1993, 1999), that the OMMP-24-P is a valid and reliable scale for 

its assessment and a useful instrument to evaluate mental pain among the drug addicted. 

In line with previous research and existing theoretical models, further research, using the 

OMMP-24-P, can make an important contribution not just to an understanding of suicidal 

dynamics, but also drug addiction dynamics and other psychopathological syndromes, 

and thereby contribute to the development of more effective treatment programs. 
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CARACTERIZAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES EM 

TRATAMENTO: SEVERIDADE DO CONSUMO, ESTADOS MENTAIS 

DOLOROSOS E QUALIDADE DE VIDA  

 

4.1. RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar uma população de dependentes de substâncias 

em tratamento com o intuito de traçar o seu perfil sociodemográfico e clínico. 

Paralelamente, e reconhecendo a importância dos estados mentais dolorosos na 

toxicodependência, nomeadamente ao nível da gravidade da perturbação e dos 

resultados terapêuticos, avaliou-se a associação entre severidade do consumo, estados 

mentais dolorosos e qualidade de vida (QDV). A amostra (N=403) foi recolhida em 

unidades de tratamento e Comunidades Terapêuticas da região norte. A depressão, 

ansiedade e stress foram avaliados pela DASS – 21, a dor mental pela OMMP, a 

severidade do consumo pela DAST e a QDV pela WHOQOL-Bref. A idade média dos 

participantes era de 35,3 (±8,4) anos, a maioria do sexo masculino (88,8%). As principais 

drogas consumidas eram a heroína (63,4%) e a cocaína (25,5%). Aproximadamente 

metade estava em Comunidade Terapêutica (57,3%) e 32,7% em Programas de 

Substituição. Os resultados deste estudo confirmam a presença de níveis significativos 

de sintomatologia dolorosa e a existência de uma baixa QDV percecionada na amostra 

de toxicodependentes estudada. Ao mesmo tempo, constata-se uma associação da 

severidade do consumo quer com os estados mentais dolorosos (depressão, ansiedade, 

stress e dor mental), quer com a QDV dos consumidores. A investigação realizada 

contribuiu para o aprofundamento da compreensão da dinâmica aditiva e dos fatores que 

lhe estão associados possibilitando, dessa forma, a construção de programas de 

prevenção e tratamento mais efetivos. 

 

Palavras-chave: Toxicodependência; Severidade do Consumo; Estados Mentais 

Dolorosos; Qualidade de Vida. 
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CHARACTERIZATION OF A DRUG ADDICT POPULATION ENROLLED IN 

TREATMENT: SEVERITY OF DRUG ABUSE, PAINFUL MENTAL STATES AND 

QUALITY OF LIFE  

 

4.2. ABSTRACT 

 

The aim of this study was to characterize a drug addict population enrolled in treatment in 

order to obtain its sociodemographic and clinical profile. It is also evaluated the 

association between severity of drug abuse, painful mental states, and quality of life 

(QOL). The sample of 403 individuals, was collected from several outpatient treatment 

centres for drug addiction (Delegação Norte do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência) and in therapeutic communities located in the north of Portugal. 

Depression, anxiety and stress were assessed by the DASS - 21, the mental pain with the 

OMMP, and severity of drug abuse with DAST. QOL was measured by the WHOQOL-

Bref. The results of this study confirm the association between painful mental states and 

severity of drug abuse, and between both and the QOL of consumers. This research can 

provide an important contribution towards an understanding of drug addiction dynamics, 

and thereby contribute to the development of more effective prevention and treatment 

programs. 

 

Key-words: Drug Dependence; Severity of Drug Abuse; Painful Mental States; Quality of 

Life. 
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4.3. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico e tratamento da comorbilidade psiquiátrica em dependentes de drogas têm 

assumido uma importância crescente nos últimos anos. Muitos estudos epidemiológicos e 

clínicos revelam que a coocorrência do consumo de substâncias e perturbações 

psiquiátricas tem importantes consequências no tratamento e na qualidade de vida dos 

toxicodependentes. De entre as relações encontradas assume particular relevância a 

associação entre toxicodependência e estados mentais dolorosos (Ansiedade, 

Depressão, Stress, Dor Mental), o que leva a que uma corrente significativa de clínicos e 

investigadores acredite na importância dos afetos negativos para a dinâmica de 

funcionamento presente nas condutas aditivas, particularmente na dependência de 

substâncias (Bergeret, 1988; Braconnier, 1987; Fernandez, 1997; Fleming, 2005; 

Guimarães & Fleming, 2009; McDougall, 2001; Sequeira, 2006).  

Estima-se que mais de metade dos toxicodependentes possua outra perturbação do foro 

psiquiátrico, sobretudo perturbações afetivas e ansiosas (Regier, et al., 1990; Watkins, et 

al., 2004). Estudos publicados sobre características de personalidade de heroinómanos 

em tratamento referem que estes pacientes revelam uma pré-disposição para sintomas 

ansiosos e depressivos ao longo do tratamento. A depressão major é a entidade 

nosológica mais diagnosticada estando presente em, aproximadamente, 60% dos 

indivíduos, logo seguida das manifestações ansiosas (Fernandez, 1997). Staiger e 

colaboradores (Staiger, Thomas, Ricciardelli, & McCabe, 2011), num estudo realizado 

num serviço de atendimento a dependentes, apuraram que 76% apresentavam 

perturbações depressivas e 71% perturbações ansiosas.  

Apesar de ser difícil estabelecer uma relação causal entre psicopatologia e 

toxicodependência, já que se a psicopatologia pode ser percebida como um fator 

precipitante para a ocorrência de consumos, pode igualmente ser sua consequência, 

vários autores postulam a existência de uma vulnerabilidade psicológica nos 

dependentes de droga que os predisporia, em conjugação com outros fatores, para a 

dependência (Fleming, 1995; Ramos, 2004). Os consumos assumiriam, então, um papel 

importante na dinâmica psicológica e no controlo da sintomatologia psiquiátrica do 

dependente, e a droga de eleição seria determinada pelos seus efeitos (Khantzian, 1985). 

Assim, ao consumir o adito tentaria, numa primeira fase, mitigar a sua sintomatologia 

prévia, e posteriormente combater os afetos penosos associados ao “craving” e à 

síndrome de abstinência (Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay, & Mulvaney, 2001). 

Vários aspetos parecem fundamentar esta abordagem, nomeadamente a constatação 

que nos indivíduos com duplo diagnóstico as perturbações depressivas precedem, 

habitualmente, a dependência de substâncias (Luthar & Avanzo, 1999). De salientar que 
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as razões mais citadas para o uso de drogas se centram na redução da ansiedade e dos 

afetos depressivos (Singer & White, 1991). Reforçando esta ideia, outros autores tinham 

já enfatizado o facto de que, na maioria dos indivíduos, as perturbações depressivas e 

ansiosas permanecem estáveis quando não são alvo de intervenção específica, mesmo 

em períodos de abstinência (Lopez-Ibor & Ayuso Gutierrez, 1997). No mesmo sentido, 

McGlashan (McGlashan, 1989) refere que indivíduos com episódios depressivos na 

adolescência apresentam maior propensão ao abuso de substâncias que outros sem 

histórias de perturbações do humor.  

Valorizando, igualmente, a importância dos sintomas dolorosos mas focalizando a 

atenção mais na dinâmica de funcionamento do que numa classificação nosológica, 

observa-se que nos toxicodependentes as emoções são vagas, indiferenciadas, 

somatizadas e sentidas mais como sensações do que como emoções. Seria esta 

“hipossimbolização” (Wurmser, 1974) e a intolerância aos afetos de cariz doloroso que 

levaria a que nos dependentes os afetos fossem transformados em queixas físicas ou 

projetados em queixas contra a sociedade, mas nunca elaborados enquanto sofrimento 

psíquico pessoal. É neste contexto que assume particular relevância para a compreensão 

da toxicodependência o conceito de dor mental (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 

2009). Fleming (Fleming, 2003) propõe o termo “dor sem nome” para designar a dor 

mental e define-a como uma “constelação de sensações indefinidas de anseio, 

desamparo e aflição, para as quais o sujeito não encontra palavras ou representações ” 

(p.142). A procura de uma saída deste estado intolerável conduz os toxicodependentes à 

utilização de “antídotos químicos poderosos que mascaram as dores psíquicas sob a 

capa de uma total ausência de sofrimento psíquico, criando-lhes a ilusão duma 

invulnerabilidade ao sofrimento e a ilusão de estarem para além da dor mental” (Fleming, 

2005, p.5).  

Independentemente de assumir, ou não, valor etiológico na toxicodependência verifica-se 

que a presença de perturbações do humor, ansiedade e outros afetos dolorosos têm 

implicações na severidade e no prognóstico da dependência (Grella, Hser, Joshi, & 

Rounds-Bryant, 2001; Lubman, Allen, Rogers, Cementon, & Bonomo, 2007). 

Consequentemente, os programas terapêuticos das várias modalidades de tratamento 

deverão incluir a avaliação dos estados mentais dolorosos para que se constituam como 

verdadeiramente efetivos. Valorizando estes aspetos, e no intuito de validar as 

intervenções terapêuticas comummente utilizadas, nomeadamente os Tratamentos de 

Substituição Opiácea e as Comunidades Terapêuticas, vários estudos concluíram que 

estas são modalidades terapêuticas efetivas, já que têm repercussões positivas não só 

ao nível da retenção e redução do uso, mas igualmente na melhoria da psicopatologia e 

adaptação social dos indivíduos (D'Aunno & Pollack, 2002; Ling & Wesson, 2003; Pani, 



 

 

 

63

Maremmani, Pirastu, Tagliamonte, & Gessa, 2000; Petitjean, et al., 2001; Ventegodt & 

Merrick, 2003). De salientar, que os programas de tratamento estudados concebem a 

toxicodependência como uma entidade multideterminada, de carater crónico e com 

repercussões em todos os níveis de funcionamento do indivíduo.  

A concetualização da toxicodependência como uma perturbação crónica, muitas vezes 

associada a outras perturbações e com expressão nas diversas áreas de funcionamento 

do indivíduo (psicológico, físico, social), introduz não só a premência de que os 

programas de tratamento sejam multidisciplinares e de caráter holístico, mas também a 

necessidade da utilização de outros indicadores de mudança para além da “cura” e da 

abstinência. Neste contexto, são cada vez mais valorizadas as perspetivas dos pacientes 

sobre o papel das perturbações e dos tratamentos na sua satisfação perante a vida, o 

que faz emergir a importância de conceitos como o “bem-estar” e a “qualidade de vida” 

(QDV) dos indivíduos (Fleck, et al., 1999). Examinar, através da QDV percecionada, a 

forma como os toxicodependentes percecionam os efeitos da patologia e dos tratamentos 

na sua vida permite que essa informação possa ser usada para estimar o impacto das 

diferentes modalidades terapêuticas, verificar diferenças entre elas, e tomar decisões 

quanto à escolha do tratamento mais efetivo.  

Procurando esclarecer e corroborar algumas destas questões, o objetivo deste estudo foi 

caracterizar uma população de dependentes de substâncias em tratamento relativamente 

às seguintes variáveis: ansiedade, depressão, stress, dor mental e QDV. Reconhecendo 

a importância dos estados mentais dolorosos na toxicodependência, nomeadamente ao 

nível da gravidade e dos resultados terapêuticos, pretendeu-se estabelecer um perfil 

sociodemográfico e clínico dos indivíduos e avaliar a associação entre severidade do 

consumo, estados mentais dolorosos e qualidade de vida (QDV). 

  

4.4. MÉTODOS 

 

4.4.1. INSTRUMENTOS 

 
Foi obtida autorização e termo de consentimento informado, autorização institucional e 

dos autores da Orbach e Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) para a sua tradução e 

adaptação, e dos autores responsáveis pelas versões Portuguesas da Depression, 

Ansiety and Stress Scale (DASS-21), da World Health Organization Quality of Life 

Assessment Instrument, Short Form (WHOQOL-Bref) e do Drug Abuse Screening Test 

(DAST) para a sua utilização. 
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OMMP-24P 

 

A OMMP-24P é uma escala de auto relato, de tipo Likert com 5 pontos em que 1 

corresponde a discordo fortemente e 5 a concordo fortemente. É constituída por 24 itens 

que se distribuem por 5 fatores: a) vazio (5 itens), b) irreversibilidade (6 itens), c) turbilhão 

emocional (5 itens), d) desamparo (5 itens), e) confusão (3 itens). Os resultados para 

cada fator são obtidos calculando a média dos itens, obtendo dessa forma um resultado 

que pode variar entre 0 e 5. O resultado da escala completa obtém-se adicionando os 

vários fatores. Valores mais altos correspondem a maiores níveis de dor mental. A escala 

foi, inicialmente, desenvolvida e validada por Orbach e colaboradores (Orbach, 

Mikulincer, Sirota, & Gilboa-Schechtman, 2003a; Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, 

& Sirota, 2003b ). Neste estudo foi usada a versão Portuguesa traduzida e adaptada por 

Guimarães (2008) que apresenta níveis satisfatórios de fidelidade e validade (Guimarães, 

et al., 2012). 

 

DASS -21 

 

A DASS - 21 é um instrumento de autoavaliação composto por 21 itens com um formato 

de resposta numa escala tipo Likert de quatro pontos (0. Não se aplicou nada a mim; 3. 

Aplicou-se a mim a maior parte do tempo) que se agrupam em três dimensões: 

Depressão, Ansiedade e Stress. Cada uma das subescalas inclui sete itens que 

consistem em afirmações que remetem para sintomas emocionais negativos. Os 

resultados de cada escala são determinados pela soma dos resultados dos sete itens. A 

escala fornece três notas, uma por subescala, em que o mínimo é “0” e o máximo “21”. 

As notas mais elevadas em cada escala correspondem a estados afetivos mais 

negativos. Os pontos de corte relatados pelos autores são: Normal (0-9 Depressão; 0-7 

Ansiedade; 0-14 Stress), Ligeiro (10-13 Depressão; 8-9 Ansiedade; 15-18 Stress), 

Moderado (14-20 Depressão; 10-14 Ansiedade; 19-25 Stress), Severo (21-27 Depressão; 

15-19 Ansiedade; 26-33 Stress) e Muito Severo (>28 Depressão; >20 Ansiedade; >37 

Stress)  (Lovibond & Lovibond, 1995). Neste estudo foi utilizada a versão portuguesa 

adaptada por Pais Ribeiro (2003), que exibe propriedades idênticas às da versão original. 

(Pais-Ribeiro, Honrado, & Leal, 2004).  

 

DAST-20 

 

O Drug Abuse Screening Test (DAST) é um instrumento utilizado na triagem e avaliação 

da gravidade do uso abusivo de substâncias psicoativas. Desenvolvido por Skinner 
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(Skinner, 1982), é uma escala dicotómica (sim ou não) de 20 itens, auto administrada. 

Aborda várias consequências relacionadas com o consumo, nomeadamente sintomas 

físicos, psicológicos e aspetos sócio relacionais. A escala providencia um resultado que 

pode variar entre 0 e 20 que se obtêm somando os itens. Maiores resultados 

correspondem a maior gravidade nos problemas relacionados com drogas. O ponto de 

corte definido situa-se entre 5/6 e 10/11, critério dimensional de abuso ou dependência 

de drogas, respetivamente (Staley & el-Guebaly, 1990). A DAST-20 apresenta níveis 

satisfatórios de fidelidade e validade para ser usada como instrumento clínico ou de 

investigação (Cocco & Carey, 1998; Skinner, 1982). A versão portuguesa deste 

questionário usada nesta investigação (Teste de Triagem do Abuso de Drogas) foi 

elaborada por P. P. Machado & J. M. Klein (Machado & Klein, 2002), e obteve uma 

qualidade psicométrica condizente com os estudos anteriores. 

 

WHOQOL-Bref 

 

O WHOQOL-Bref é um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL Group, 1996, 1998). É autoadministrado e constituído por 26 questões, das 

quais duas refletem a perceção da QV geral e as restantes 24 representam as diferentes 

facetas do instrumento original que estão distribuídas por quatro domínios - Físico, 

Psicológico, Relações Pessoais e Ambiental. É uma escala de resposta tipo Likert, onde 

1 indica perceções negativas e 5  perceções positivas. O instrumento não admite uma 

pontuação total de QV sendo, portanto, cada domínio pontuado de forma independente. 

A determinação dos resultados é encontrada pela multiplicação da média de todos os 

itens de um domínio por quatro, obtendo dessa forma um resultado que pode variar entre 

0 e 100. Quanto mais elevado é o resultado, maior é a qualidade de vida no respetivo 

domínio. Tal como o instrumento original a versão portuguesa apresentou resultados 

satisfatórios quanto à consistência interna, estabilidade teste-reteste, validade 

discriminante e de constructo (Berlin, et al., 2003; Escudeiro, Lamachã, Freitas, & Silva, 

2006; Fleck, et al., 1999; Vaz Serra, et al., 2006). 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Para conhecer as características da amostra foi construído um questionário que incluiu a 

caracterização sociodemográfica e algumas informações clínicas relevantes (droga de 

iniciação, droga principal, via de consumo, programa de tratamento, etc.). 
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4.4.2. PROCEDIMENTOS 

 
A amostra foi recolhida de 2008 a 2011 em unidades de tratamento ambulatório da 

Delegação Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência e em Comunidades 

Terapêuticas da região norte. Foram contactados os terapeutas que, de forma 

aproximadamente aleatória, indicaram os participantes. A estes foi pedido que 

preenchessem um questionário sociodemográfico e clínico e quatro escalas, cuja ordem 

foi randomizada. Os critérios de inclusão foram o diagnóstico de dependência de 

substâncias ilícitas (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, DSM-

IV) nos últimos 2 anos e idade igual ou superior a 18 anos. Os princípios éticos foram 

salvaguardados protegendo a confidencialidade da informação.  

 

4.4.3. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Na amostra, constituída por 403 indivíduos, a idade média dos participantes é de 35,3 

(±8,4) anos (entre 18 e 59 anos), e a grande maioria deles é do sexo masculino (88,8%). 

A maioria é solteiro (63,3%) ou separado (18,5%), frequentou ou concluiu o 2º ou 3º ciclo 

(62,9%), encontrando-se desempregado (56,9%) e a viver com os pais (49,6%) ou com o 

cônjuge (21,3%). As vias de consumo preferenciais são a fumada (72,0%) seguida pela 

injetada (22,9%). Relativamente aos programas terapêuticos, 80,7% dos indivíduos 

encontravam-se em tratamento há mais de três meses e 56,5% já tinham efetuado mais 

que duas tentativas anteriores de tratamento. De salientar que 67 indivíduos (16,8%) já 

tinham sofrido overdoses provocadas pelo consumo de drogas ilícitas. 

 

4.4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados recolhidos foram analisados através do programa SPSS (PASW Statistics 18). 

Inicialmente, foi utilizada uma análise descritiva para a caracterização da amostra 

estudada. As variáveis qualitativas foram descritas como percentagens e as quantitativas 

como médias e desvio padrão, de acordo com a sua distribuição. Todos os testes 

estatísticos foram bilaterais. O nível de significância adotado foi de 0,05. 

A comparação de variáveis qualitativas foi efetuada pelo teste de qui-quadrado de 

Pearson, com correção para a continuidade após verificação dos pressupostos. A 

comparação das variáveis quantitativas foi feita pelo teste t para amostras independentes 

ou através de análise de variância. Nos casos em que foram observadas diferenças 
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significativas, foram realizadas comparações par a par utilizando o teste de Sheffé. Na 

análise de correlações entre variáveis ordinais foi utilizado o teste de Kendall's, e na 

análise de correlação entre variáveis quantitativas foi utilizada a correlação de Pearson. 

O sinal do coeficiente de correlação em qualquer um dos testes indica a direção da 

relação, e o seu valor absoluto a força da associação, podendo tomar valores entre -1 e 

+1. No caso do coeficiente de correlação de Pearson considerou-se a seguinte 

interpretação: correlação elevada se maior que 0,50, moderada se entre 0,30 e 0,49, e 

pequena se entre 0,10 e 0,29 (Fleiss, 1986; Nichols, 1998).  

 

4.5. RESULTADOS 

 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE ACORDO COM A SEVERIDADE DO 

CONSUMO 

 

Na Tabela 1 encontram-se representadas algumas variáveis sociodemográficas e clínicas 

dos participantes, de acordo com a severidade do consumo.  

 

 

Tabela 1: Caraterísticas dos participantes de acordo com severidade do consumo*. 

 

  Severidade do consumo  
 Total 

(n=403) 
Baixo 
(n=14) 

Intermédio 
(abuso) 
(n=65) 

Substancial 
(dependência) 

(n=176) 

Severo 
(n=145) 

Valor 
de 

Prova 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  
Homens 358 (88,8) 13 (92,9) 59 (90,8) 162 (92,0) 122 (84,1) 0,070 

Primeira droga            
Canábis 324 (82,4) 12 (85,7) 47 (73,4) 141 (82,0) 122 (87,1) - 
Heroína 34 (8,7) 1 (7,1) 9 (14,1) 18 (10,5) 6 (4,3)  
Cocaína 12 (3,1) 0 (0,0) 4 (6,3) 3 (1,7) 5 (3,6)  
Outra 23 (5,9) 1 (7,1) 4 (6,3) 10 (5,8) 7 (5,0)  

Droga Principal            
Canábis 23 (6,1) 3 (23,1) 7 (11,9) 8 (4,8) 5 (3,6) 0,019 
Heroína 241 (63,4) 8 (61,5) 36 (61,0) 112 (67,5) 84 (60,4)  
Cocaína 97 (25,5) 2 (15,4) 12 (20,3) 35 (21,1) 47 (33,8)  
Outra 19 (5,0) 0 (0,0) 4 (6,8) 11 (6,6) 3 (2,2)  

Consumo 
droga principal 
no mês 
anterior 

          0,064 

Diário 88 (21,9) 0 (0,0) 10 (15,4) 40 (22,9) 38 (26,4)  
Ocasional 53 (13,2) 3 (21,4) 9 (13,8) 30 (17,1) 11 (7,6)  
Nunca 
 
 
 

260 (64,8) 11 (78,6) 46 (70,8) 105 (60,0) 95 (66,0)  
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  Severidade do consumo  
 Total 

(n=403) 
Baixo 
(n=14) 

Intermédio 
(abuso) 
(n=65) 

Substancial 
(dependência) 

(n=176) 

Severo 
(n=145) 

Valor 
de 

Prova 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

Programa de 
Tratamento 

          <0,001 

Comunida. 
Terapêutic
a 

209 (52,2) 3 (21,4) 23 (35,4) 80 (45,5) 103 (71,0)  

Metadona 66 (16,5) 3 (21,4) 13 (20,0) 40 (22,7) 10 (6,9)  
Buprenorfi. 45 (11,3) 5 (35,7) 11 (16,9) 20 (11,4) 9 (6,2)  
Outra 80 (20,0) 3 (21,4) 18 (27,7) 36 (20,5) 23 (15,9)  

   M (DP) M (DP) M (DP) M (DP)  

Idade  35,3 (8,4) 39,1 (9,7) 35,3
ab 

(9,6) 36,4
a 

(7,9) 33,7b (7,9) 0,015 

Idade primeiro 
consumo 

15,7 (3,7) 15,9 (2,4) 17,2
a 

(5,3) 15,9 

ab 
(3,6) 15,1b (2,8) 0,001 

Idade início 
droga principal 

19,8 (5,8) 22,9 (9,6) 20,7 (7,4) 19,6 (5,1) 19,3 (5,4) 0,268 

* Comparação dos grupos sem o grupo de severidade baixa; Teste de Sheffé para comparações à 
posteriori – letras diferentes para médias significativamente diferentes (P<0,05) 
 

4.5.2. SEVERIDADE DO CONSUMO 

 

Relativamente à severidade do consumo, 16,2% dos indivíduos apresentavam um índice 

de severidade médio e 80,1% um índice de severidade elevado, compatível com o 

diagnóstico de dependência (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Índices de severidade do consumo (DAST). 

Severidade DAST  

 N (%) 

Nenhum 1 (0,2) 

Baixo 14 (3,5) 

Intermédio (Abuso) 65 (16,2) 

Substancial (Dependência) 176 (43,9) 

Severo 145 (36,2) 

Total 403 (100,0) 
 
Das variáveis sociodemográficas e clínicas avaliadas (Tabela 1), o género, a idade, a 

idade de início do consumo da droga principal e a primeira droga consumida não se 

apresentaram associados à severidade do consumo. Pelo contrário, verificou-se uma 

tendência para que indivíduos com maior nível de severidade tenham iniciado o consumo 

em idades mais precoces (P=0,001). Relativamente à droga principal, esta apresentou-se 

significativamente associada com a severidade do consumo (P=0,019). O consumo de 

heroína não se apresentou associado a nenhum perfil de consumo particular, apesar dos 
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heroinómanos se encontrarem em maioria em todos os níveis de severidade (cerca de 

60%). Já o número de cocainómanos é maior nos níveis de severidade mais elevada. Na 

direção inversa, a proporção de consumidores de canábis decresce nos níveis mais 

elevados de severidade. Outro aspeto que assume particular relevância é o da maioria 

dos indivíduos com maior severidade se encontrar em Comunidade Terapêutica (P 

<0,001). 

 

4.5.3. DEPRESSÃO, ANSIEDADE E STRESS 

 

Quando avaliada a correlação entre ansiedade, depressão, stress e a severidade do 

consumo (Tabela 3), observa-se que todos estão significativa e positivamente associados 

(P≤0,007). Embora estas relações existam, elas não são muito fortes atingindo valores de 

correlação entre 0,119 para a depressão e 0,215 para o stress.  

Quando analisada a associação das variáveis sociodemográficas e clínicas com estes 

constructos, constata-se que indivíduos que consumiam diariamente evidenciavam níveis 

mais elevados de depressão (P=0,001), ansiedade (P=0,006) e stress (P=0,009) que os 

abstinentes. De igual forma, indivíduos em Comunidade Terapêutica revelaram índices 

mais elevados de depressão que os integrados em Programa de Metadona (P=0,021). 

 
Tabela 3: Medidas de depressão, ansiedade e stress (DASS-21) dos participantes de 
acordo com severidade do consumo*. 

 

   Severidade do consumo   
 Total 

(n=403) 
Baixo 
(n=14) 

Intermédi
o 

(abuso) 
(n=65) 

Substancial 
(dependência) 

(n=176) 

Severo 
(n=145) 

Kendall's 
tau-b** 

Valor 
de 

Prova 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)   

Stress             
Normal 174 (43,6) 9 (64,3) 39 (60,0) 81 (46,6) 43 (29,9) 0,215 <0,001 

Ligeira 77 (19,3) 4 (28,6) 15 (23,1) 35 (20,1) 23 (16,0)   
Moderada 63 (15,8) 1 (7,1) 4 (6,2) 21 (12,1) 37 (25,7)   
Severa 61 (15,3) 0 (0,0) 4 (6,2) 27 (15,5) 30 (20,8)   
Muito 
severa 

24 (6,0) 0 (0,0) 3 (4,6) 10 (5,7) 11 (7,6)   

Ansiedade             
Normal 142 (35,6) 8 (57,1) 32 (49,2) 60 (34,5) 40 (27,8) 0,152 <0,001 

Ligeira 34 (8,5) 1 (7,1) 7 (10,8) 16 (9,2) 10 (6,9)   
Moderada 93 (23,3) 4 (28,6) 12 (18,5) 40 (23,0) 37 (25,7)   
Severa 46 (11,5) 1 (7,1) 8 (12,3) 21 (12,1) 16 (11,1)   
Muito 
severa 

84 (21,1) 0 (0,0) 6 (9,2) 37 (21,3) 41 (28,5)   

Depressão 
            

Normal 140 (35,2) 10 (71,4) 32 (49,2) 54 (31,2) 42 (29,2) 0,119 0,007 
Ligeira 59 (14,8) 0 (0,0) 7 (10,8) 32 (18,5) 20 (13,9)   
Moderada 113 (28,4) 4 (28,6) 18 (27,7) 48 (27,7) 43 (29,9)   
Severa 42 (10,6) 0 (0,0) 5 (7,7) 17 (9,8) 20 (13,9)   
Muito 
severa 

44 (11,1) 0   (0,0) 3 (4,6) 22 (12,7) 19 (13,2)   

 

* Comparação dos grupos sem o grupo de severidade baixa; ** Kendall's tau-b  - Medida de correlação, O sinal do 
coeficiente de correlação indica a direção da relação, e o seu valor absoluto a força da associação, podendo tomar valores 
entre -1 e +1. 
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4.5.4. DOR MENTAL 

 

Efetuada uma análise comparativa da distribuição dos valores obtidos na dor mental 

relativamente à severidade do consumo (Tabela 4), constatou-se que estes 

apresentavam diferenças significativas. Quanto maior a severidade do consumo, maior a 

pontuação nos fatores “irreversibilidade” e “turbilhão emocional” (P <0,001). Os restantes 

fatores não exibiram uma variação significativa. 

  

Tabela 4: Dor mental (OMMP-24) e Qualidade de Vida (WHOQOL) dos participantes de 
acordo com severidade do consumo*. 

   Severidade do consumo  
 Total 

(n=403) 
Baixo 
(n=14) 

Intermédio 
(abuso) 
(n=65) 

Substancial 
(dependência) 

(n=176) 

Severo 
(n=145) 

Valor 
de 

Prova 
 Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Dor mental**            
Vazio 2,097 (0,793) 1,843 (0,662) 2,022 (0,749) 2,122 (0,863) 2,127 (0,736) 0,646 
Irreversibilidade 2,903 (0,888) 2,369 (0,798) 2,649a (0,995) 2,840a (0,846) 3,154b (0,828) <0,001 
Turbilhão 
emocional 

2,915 (0,857) 2,243 (0,643) 2,542a (0,786) 2,868b (0,835) 3,208c (0,823) <0,001 

Desamparo 1,976 (0,755) 1,629 (0,543) 1,920 (0,787) 2,059 (0,774) 1,932 (0,731) 0,245 
Confusão 2,250 (0,863) 1,976 (0,633) 2,083 (0,801) 2,290 (0,889) 2,306 (0,875) 0,199 

WHO-QOL ***            

Global 60,4 (17,8) 66,96 (10,52) 62,50 (15,47) 59,45 (19,61) 60,23 (16,89) 0,504 
Físico 68,0 (17,7) 74,74 (8,80) 67,92 (16,38) 67,47 (17,84) 67,86 (17,89) 0,976 
Psicológico 61,8 (17,3) 72,62 (12,63) 64,19 (15,73) 62,00 (17,33) 58,65 (18,26) 0,072 

Relações Sociais 
54,1 (20,2) 66,07 (11,54) 57,05ab (20,16) 55,97 

a 
(22,13) 50,23 

b 
(17,04) 0,016 

Ambiental 55,3 (14,0) 62,72 (8,62) 56,54 (13,77) 54,60 (14,56) 55,25 (13,64) 0,636 
 

* Comparação dos grupos sem o grupo de severidade baixa; Teste de Sheffé para comparações à posteriori – letras 
diferentes para médias significativamente diferentes (P<0,05) 
** Gama de valores entre 0 e 5 
*** Gama de valores entre 0 e 100 

 

Avaliou-se, igualmente, a associação entre algumas variáveis sociodemográficas e 

clínicas e a dor mental. Com a exceção do fator “vazio”, todos os outros fatores 

apresentaram uma variação significativa com a frequência de consumo no último mês 

(P≤0,034), sendo que os consumidores diários apresentavam em média níveis mais 

elevados do que os abstinentes. Verificou-se, igualmente, que indivíduos em Programa 

de Buprenorfina pontuavam significativamente mais alto no fator “confusão” (P=0,042), 

que aqueles em Programa de Metadona.  

 

4.5.5. QUALIDADE DE VIDA 

 

Na análise comparativa dos valores da QDV relativamente à severidade do consumo 

(Tabela 4), só o domínio das “relações sociais” apresentou diferenças significativas com a 
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severidade (P=0,016), com maior severidade do consumo a corresponder a menor QDV 

nesse domínio.  

Foi, igualmente, avaliada a associação entre várias características sociodemográficas e 

clínicas e a QDV. À exceção dos domínios “global” e “ambiental”, o consumo da droga 

principal no último mês apresentou-se associado à QDV (P≤0,026), com os indivíduos 

que consumiam diariamente a percecionarem uma QDV inferior aos abstinentes. 

Indivíduos integrados em Comunidade Terapêutica evidenciaram maior QDV nos 

domínios “global” (P<0,001) e “físico” (P<0,001) que os integrados em Programas de 

Substituição. Também o género apresentou uma associação significativa (P=0,036) com 

a QDV no domínio “psicológico”, com os homens a obterem maior pontuação que as 

mulheres.  

 

4.5.6. QUALIDADE DE VIDA E ESTADOS MENTAIS DOLOROSOS 

 

Avaliou-se, igualmente, a relação entre QDV e os estados mentais dolorosos (Tabela 5). 

Todos eles apresentaram uma correlação negativa, fraca a moderada, com todos os 

domínios da QDV, com maiores níveis de dor mental, depressão, ansiedade e stress a 

estarem associados a menor QDV. Em todos os estados mentais dolorosos avaliados, os 

valores mais elevados de correlação são observados com os domínios “psicológico” e 

“físico”.  

 

 

Tabela 5: Correlações de Pearson entre Qualidade de Vida (WHOQOL), Dor mental 
(OMMP-24) e Depressão, Ansiedade e Stress (DASS-21). 
 
 Vazio Irreversibilidade Turbilhão 

Emocional 

Desamparo Confusão Depressão Ansiedade Stress 

Qualidade de 

Vida (WHO-QOL) 

        

Global -0,379* -0,330* -0,282* -0,416* -0,358* -0,184* -0,269* -0,300* 

Físico -0,464* -0,379* -0,287* -0,508* -0,448* -0,329* -0,456* -0,454* 

Psicológico -0,510* -0,459* -0,450* -0,535* -0,562* -0,354* -0,422* -0,484* 

Relações 

Sociais 

-0,375* -0,360* -0,308* -0,353* -0,234* -0,230* -0,196* -0,308* 

Ambiental -0,378* -0,288* -0,242* -0,416* -0,323* -0,268* -0,318* -0,355* 

 
*P<0,001 
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4.6. DISCUSSÃO 

 

A existência de sintomas ansiosos, do humor e outros afetos dolorosos, os consumos, a 

severidade do consumo e de problemas a eles associados, assumem um papel 

importante na escolha do tratamento, no prognóstico e, consequentemente, na QDV dos 

dependentes de substâncias. Procurando sustentar esta conceção, este estudo teve 

como objetivo fazer uma caracterização dos toxicodependentes em tratamento e 

identificar variáveis que poderão estar associadas à dinâmica aditiva e assumir relevância 

para a sua compreensão.  

 

4.6.1. SEVERIDADE DO CONSUMO 

 

Tal como esperado numa amostra de toxicodependentes em tratamento, 80% dos 

indivíduos apresentavam um índice de severidade de consumo elevado. Verificou-se que 

quanto mais precoce o início do consumo maior a severidade do consumo, o que vai ao 

encontro de resultados obtidos em estudos anteriores (Escudeiro, et al., 2006). O início 

precoce do consumo, numa fase em que a personalidade dos indivíduos está em 

construção, tem efeitos perniciosos no desenvolvimento individual, na capacidade de 

adaptação e na gravidade da toxicodependência. Também o tipo de droga consumida 

assume importância na severidade do consumo. Embora se mantenha, como 

tradicionalmente, a associação dos heroinómanos a padrões de dependência mais 

acentuados e com maior visibilidade social, começa a verificar-se uma tendência para 

que também os consumos de cocaína, que antes se limitavam a uma franja de 

consumidores diferenciados, se generalizem, especialmente sob a forma de crack, 

alterando o perfil dos consumidores, e acrescentando consequências nefastas em todas 

as áreas de funcionamento do indivíduo (Havassy & Arns, 1998; P. Millson, et al., 2006). 

Outro dado relevante é que indivíduos com maior índice de severidade se encontravam 

em tratamento em regime residencial. As Comunidades Terapêuticas são modalidades 

de tratamento que integram, fundamentalmente, indivíduos em que as modalidades 

terapêuticas de ambulatório falharam, albergando, por isso, indivíduos com maior 

severidade.  
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4.6.2. DEPRESSÃO, ANSIEDADE E STRESS 

 
A presença de níveis significativos de sintomatologia depressiva e ansiosa (a rondar os 

65%) está de acordo com estudos anteriores (Baker, et al., 2007; Cacciola, et al., 2001; 

Fernandez, 1997; Lubman, et al., 2007). Este facto assume particular relevância já que, 

neste estudo, a existência de estados emocionais dolorosos aparece associada à 

severidade do consumo e ao facto dos indivíduos se encontrarem a consumir. Quer as 

consequências decorrentes do estilo de vida associado aos consumos, e a indução de 

psicopatologia que estes potenciam, quer a frequente utilização das substâncias como 

meio de atenuar sintomas de tonalidade dolorosa parecem explicar esta associação 

(Staiger, et al., 2011). Outro dado importante a salientar relaciona-se com o facto de 

indivíduos integrados em Comunidade Terapêutica apresentarem maior índice de 

depressão que os integrados em Programa de Metadona. Embora, nenhuma destas 

modalidades terapêuticas seja de primeira escolha, e portanto possa albergar utentes 

mais desestruturados, as propriedades antidepressivas da Metadona por um lado, e a 

existência nas Comunidades Terapêuticas de metodologias de intervenção onde a 

confrontação e o afastamento do meio potenciam uma maior consciencialização por 

outro, podem explicar esta discrepância (Sacks, Banks, McKendrick, & Sacks, 2008).  

 

4.6.3. DOR MENTAL 

 

Os valores obtidos na OMMP são ligeiramente inferiores aos obtidos em amostras de 

populações clínicas de deprimidos e superiores aos obtidos em amostras de população 

não clínica (Heo, 2008; Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, & Sirota, 2003b). Os 

fatores “irreversibilidade” e “turbilhão emocional” assumem particular relevância pois, 

para além de serem os que exibem maior pontuação, encontram-se igualmente 

associados a uma maior severidade do consumo. Esta conclusão parece denunciar a 

incapacidade destes indivíduos lidarem com estados emocionais intensos e esmagadores 

que os invadem e com a tendência a agir comportamentalmente esta falha, o que 

representa um aspeto crucial da dinâmica aditiva e contribui para a gravidade e 

cronicidade desta perturbação. Tal como na sintomatologia ansiosa e depressiva, 

também um maior nível de dor mental aparece associada a consumos diários de 

substâncias assinalando, por um lado, a possibilidade de que os consumos induzam dor 

mental, mas também, a possibilidade desses consumos serem uma resposta que procure 

atenuar essa dor (Guimarães & Fleming, 2009). Seria de esperar que indivíduos 

integrados em Programa de Buprenorfina apresentassem níveis de estruturação mental e 
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social mais elevados que os integrados em Programa de Metadona. Contudo, neste 

estudo encontramos o fator “confusão”, que relata dificuldades nas funções cognitivas e 

no senso de identidade, associado aos primeiros. A menor exigência no cumprimento dos 

critérios de inclusão neste programa, que antes era de alto limiar de exigência 

(Escudeiro, et al., 2006), levou a uma menor diferenciação entre os indivíduos dos dois 

programas, o que adicionado às potencialidades antidepressivas e anti-psicóticas da 

Metadona pode explicar estes resultados (Maremmani et al., 2011). 

 

4.6.4. QUALIDADE DE VIDA 

 

A análise dos níveis da QDV revelou valores condizentes com uma população que, 

embora seja portadora de patologia, se encontra integrada em programas de tratamento 

o que, por si só, proporciona melhorias em todos os domínios da QDV (De Maeyer, 

Vanderplasschen, & Broekaert, 2010). Geralmente, os indivíduos dependentes de 

opiáceos apresentam menor QDV quando comparados com a população normal e 

idêntica à população com patologia psiquiátrica em todos os domínios, exceto no 

“relacionamento social” em que pontuam pior (P. E. Millson, et al., 2004; Rodríguez-Llera, 

et al., 2006). Confirmando esta propensão, na amostra estudada, os valores mais 

elevados foram encontrados nos domínios “físico” e “psicológico”, e os de maior 

comprometimento nos domínios “ambiental” e das “relações sociais”. Apesar dos 

problemas físicos e psicológicos estarem, habitualmente, associados a estas condutas, 

os valores apresentados vão de encontro a outros estudos em que estes indivíduos 

pontuam mais alto que outras populações nestes domínios (P. E. Millson, et al., 2004). A 

tendência para os consumidores não relacionarem a QDV com a saúde mas com a 

inclusão social, associado ao facto dos programas de tratamento trazerem resultados 

mais rápidos nas componentes física e psicológica que no funcionamento social, contribui 

para essas perceções (De Maeyer, et al., 2010). A existência de consumos diários e a 

sua maior severidade está associada a menor QDV, particularmente no domínio das 

“relações sociais”. Quer os efeitos que as diferentes substâncias induzem nas diversas 

áreas de funcionamento (físico, psicológico, social), quer as graves consequências que o 

percurso dependente acarreta (atividade delinquente, mentira, etc.) conduzem, 

frequentemente, a um crescente isolamento e à degradação das relações interpessoais. 

Por outro lado, e da mesma forma que nos estados mentais dolorosos, esta associação 

pode igualmente assinalar os consumos e a sua gravidade como uma forma de lidar com 

uma menor QDV percecionada. De igual modo, indivíduos integrados em Comunidade 

Terapêutica exibem maiores níveis de QDV nos domínios “global” e “físico” que 
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indivíduos em Programa de Substituição. Os programas residenciais, pelas suas 

características, induzem mais rapidamente, melhorias significativas nos domínios 

“global”, “físico” e “ambiental”, ao contrário dos programas de substituição, em que as 

melhorias se dão primeiramente ao nível da saúde mental (Villeneuve, et al., 2006).  

Neste estudo os homens apresentaram níveis mais elevados de QDV no domínio 

“psicológico” que as mulheres. Nas populações de toxicodependentes, embora o número 

de mulheres seja esmagadoramente minoritário, as que apresentam esta problemática 

exibem níveis de psicopatologia mais grave (De Maeyer, et al., 2010). Devido a fatores 

ligados à sua dinâmica interna (menor tendência a agir) e de carácter cultural, o sexo 

feminino encontra preferencialmente noutro tipo de síndromes psicopatológicos e de 

adições (compras, drogas licitas) expressão para o seu sofrimento, apresentando-se a 

dependência de drogas ilícitas, quase sempre, como expressão de desestruturação 

grave.  

 

4.6.5. QUALIDADE DE VIDA E ESTADOS MENTAIS DOLOROSOS 

 
Tal como esperado, a QDV apresentou-se correlacionada de forma inversa com os 

estados mentais dolorosos. A presença de sintomatologia ansiosa e do humor influencia 

a forma como o indivíduo se perceciona e isso reflete-se na sua QDV (Fassino, Daga, 

Delsedime, Rogna, & Boggio, 2004; Karow, Verthein, Krausz, & Schafer, 2008). 

Curiosamente, são os domínios “psicológico” e “físico” os que exibiram maior correlação 

negativa com os estados mentais dolorosos e os que, simultaneamente, apresentaram 

menor comprometimento na amostra estudada. Isto não será estranho ao facto dos 

indivíduos se encontrarem todos integrados em programas de tratamento que, embora 

diferentes, valorizam fortemente as componentes médica, psiquiátrica e psicológica, o 

que parece refletir-se quer numa diminuição da gravidade da sintomatologia apresentada, 

quer num aumento da QDV dos indivíduos (Escudeiro, et al., 2006).  

 

4.7. CONCLUSÃO 

 
Os resultados deste estudo confirmam a presença de níveis significativos de 

sintomatologia dolorosa e a existência de uma baixa QDV percecionada na amostra de 

toxicodependentes estudada. Ao mesmo tempo, constata-se uma associação da 

severidade do consumo quer com os estados mentais dolorosos (depressão, ansiedade, 

stress e dor mental), quer com a QDV dos consumidores.  
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As associações encontradas permitem aventar a hipótese de que tanto a severidade do 

consumo como a abstinência possam desempenhar um papel relevante quer na 

ocorrência ou agravamento da sintomatologia existente, quer na QDV dos 

toxicodependentes, o que tem repercussões no seu prognóstico. Como tal, e embora o 

objetivo de reduzir o consumo de droga seja necessário mas raramente suficiente para 

alcançar os objetivos a longo prazo de melhorar a saúde, o funcionamento social e 

reduzir as ameaças à segurança e saúde pública, a sua importância não deve ser 

menosprezada. O facto da severidade do consumo e da abstinência se assumirem como 

fatores a ter em conta para os resultados terapêuticos devia fazer com que fossem 

considerados tanto na construção dos protocolos de tratamento como na seleção dos 

indivíduos para as diferentes modalidades terapêuticas (Sacks, McKendrick, Sacks, 

Banks, & Harle, 2008). Sem a avaliação da severidade do consumo, e das suas 

consequências na vida dos indivíduos, não é possível definir, em cada momento, 

objetivos terapêuticos realistas e adaptados às potencialidades e necessidades 

individuais, requisito indispensável para o sucesso terapêutico. Ao mesmo tempo, 

mostra-se necessária a introdução nos programas de tratamento de regras e 

procedimentos que, promovendo a responsabilização, incentivem a abstinência e a 

diminuição dos consumos e os coloquem como objetivos a alcançar, mesmo que não no 

imediato, o que, por si só, é estruturante e promotor de mudança.  

Paralelamente, a relação encontrada entre os estados mentais dolorosos e a severidade 

do consumo vem de encontro às várias teorias e estudos que admitem a importância 

destes para a dinâmica aditiva, para a sua gravidade e, particularmente, para o seu 

tratamento. É sabido que indivíduos com sintomatologia psiquiátrica têm habitualmente 

taxas mais baixas de sucesso terapêutico, pior prognóstico e demonstram maior 

desadaptação social, gerando maiores custos sociais (Baker, et al., 2007; Lubman, et al., 

2007). Isto acontece porque, por um lado, existe uma grande quantidade de casos em 

que as perturbações não são diagnosticadas e tratadas e, por outro, porque a 

coocorrência tem repercussões ao nível da adesão ao tratamento e da gravidade e 

variabilidade das disfunções apresentadas o que, só por si, dificulta o processo 

terapêutico (Grella, et al., 2001; Lubman, et al., 2007).  

De igual forma, a associação encontrada entre a QDV, os consumos e sua gravidade, e o 

programa terapêutico frequentado sugere a importância que a QDV poderá assumir na 

conceção e validação das intervenções nas dependências. Os dependentes de drogas 

procuram ajuda para deixar as drogas não como um fim em si mesmo, mas como um 

meio para escapar às consequências negativas que elas comportam. 

Consequentemente, o principal objetivo dos programas de tratamento deverá ser a 

melhoria da QDV dos pacientes, já que ganhos nos diferentes domínios que a constituem 
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são componentes críticos da sua adesão e recuperação (Drake, Mueser, & Brunette, 

2007).  

Outro dado importante a retirar relaciona-se com as características dos consumidores 

que se encontram em tratamento. Se antes os programas de tratamento eram quase 

exclusivamente preenchidos com dependentes de heroína, assiste-se ultimamente ao 

aumento do numero de cocainómanos que os procura. Estes indivíduos, que antes 

representavam uma minoria de cariz elitista, caracterizam-se atualmente, face a novas 

modalidades de consumo, por uma grande desestruturação, pela adoção de estilos de 

vida frenéticos associados a comportamentos de risco, o que se por um lado pode dar 

conta da existência de psicopatologia prévia pode, simultaneamente, contribuir para o 

seu agravamento e colocar novos desafios terapêuticos. 

Existem, no entanto, várias limitações a considerar quando se interpretarem as 

conclusões deste estudo. Os dados obtidos, mediante o uso de questionários de auto 

preenchimento, poderão ter sofrido viés de relato. No entanto, este viés foi reduzido quer 

pelo anonimato do questionário, quer pela utilização de escalas já validadas. Apesar 

deste estudo se concentrar na sintomatologia depressiva e ansiosa pela importância 

particular que elas revelam, poderão existir outras características psicopatológicas dos 

sujeitos que interfiram nos resultados. A amostra deste estudo, embora tenha sido 

recolhida em diversos locais e em programas de tratamento ambulatório e residencial e 

apresente características que a equiparam às utilizadas noutros estudos, pode não ser 

representativa de toda a população dependente em tratamento. O carácter exploratório 

deste estudo permite, no entanto, que os resultados obtidos sugiram tendências e 

indicadores fundamentais para o conhecimento da problemática estudada. No futuro, 

mostra-se importante conduzir estudos de carácter longitudinal e prosseguir com a 

construção de modelos explicativos que possam examinar o efeito de algumas destas 

variáveis e contribuir para o esclarecimento da dinâmica aditiva e, consequentemente, 

permitam desenvolver programas de prevenção e tratamento, ainda, mais efetivos. 

A investigação realizada contribuiu para o aprofundamento da compreensão da dinâmica 

aditiva e dos fatores que lhe estão associados, possibilitando dessa forma a construção 

de programas de prevenção e tratamento mais efetivos. Os resultados encontrados vêm 

reforçar a necessidade de que os programas de tratamento valorizem as diferentes áreas 

de funcionamento dos indivíduos, particularmente as dinâmicas psicológicas relacionadas 

com os estados mentais dolorosos e, consequentemente, que sejam integrados, 

multidisciplinares e considerem a perceção subjetiva do indivíduo, na sua constante 

interação com o meio. Ao mesmo tempo, parece ficar clara a importância de que sejam 

estruturados, com indicações clínicas claras, direcionados às necessidades e 

características individuais, e sem nunca descurar a importância de promover a 
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abstinência como uma meta a alcançar, mesmo que não no imediato. Fica, igualmente, 

patente a importância de desenvolver programas preventivos, dirigidos às crianças e 

jovens, no sentido senão de evitar os consumos de substâncias, pelo menos de adiar a 

idade da sua ocorrência, facto que assume grande importância para a incidência e 

gravidade de uma futura perturbação, conforme foi posto em evidência neste estudo.   
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A PSYCHOLOGICAL COMPREHENSIVE MODEL OF DRUG DEPENDENCE: 

THE MEDIATING EFFECT OF MENTAL PAIN 

 

5.1. ABSTRACT 

 

Purpose: Recognizing the relevance of mental pain in drug addiction, this study aimed to 

examine the potential mediating role of mental pain, between anxiety, depression, stress 

and quality of life, and severity of dependence, in a population of drug addicts in 

treatment. We propose a model for understanding the dynamics of drug addiction in which 

anxiety, depression, stress, as well as the quality of life of the individuals are indirectly 

related to the severity of substance dependency, with this relationship being mediated, 

wholly or partly by mental pain. 

 

Methods: The study sample (n=403) was collected from several outpatient treatment 

centres for drug addiction and in therapeutic communities located in the north of Portugal. 

As a first step a confirmatory factor analysis (CFA) with maximum likelihood estimation 

was performed to examine the measurement model and verify that the measurement 

variables reflected the unobserved constructs or latent variables in a reliable manner. The 

measurement model have a good fit to the data, therefore structural models were tested 

with maximum likelihood estimation. Subsequently, a chi-square difference test was 

employed to compare two tested models. Multi-group analysis was also performed, path 

coefficients between groups were compared with critical ratios for the differences. Prior to 

performing this multi-group analysis, a multi-group confirmatory analysis was performed in 

order to investigate if the measurement model was the same for both groups. Correlations 

between the measurement variables were computed. 

 

Results: Results suggest a full mediation effect of mental pain in the ‘severity of drug 

abuse’ among those engaged in therapeutic communities, and a partial mediation effect of 

mental pain among addicts not engaged in therapeutic communities. Among those 

engaged in therapeutic communities symptoms of anxiety, depression and stress are 

related indirectly to severity of drug abuse, being fully mediated by the mental pain 

experience. Thus the higher the symptoms of anxiety, depression and stress, the greater 

the mental pain experience (β=0.164, P<0.05). The greater the mental pain experience, 

the higher the severity of drug abuse (β=0.431, P<0.001). Among those not engaged in 

therapeutic communities, the symptoms of anxiety, depression and stress are related 
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directly to severity of drug abuse (β=0.363, P<0.001), with a minor role of the indirect 

effect of mental pain. 

 

Conclusions: Mental pain plays an important mediating role between depressive and 

anxious symptoms and severity of substance dependence in individuals undergoing 

treatment. Severe drug dependency is a way of dealing with an intolerable mental pain, 

and substance abuse, or a less severe dependence, is a way of dealing with 

psychological distress or more tolerable mental pain. 

 

Keywords: Mental pain; Drug Addiction; OMMP-24-P; Comprehensive Model; Mediating 

Variable. 
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MODELO PSICOLÓGICO COMPREENSIVO DA TOXICODEPENDÊNCIA: O 

EFEITO MEDIADOR DA DOR MENTAL 

 

5.2. RESUMO 

 

Objetivo: Reconhecendo a relevância da dor mental na dependência de drogas, este 

estudo teve como objetivo analisar o potencial papel mediador da dor mental entre a 

ansiedade, depressão, stress, qualidade de vida, e a severidade da dependência, numa 

população de toxicodependentes em tratamento. É proposto um modelo compreensivo da 

dinâmica da toxicodependência em que a depressão, a ansiedade, e o stress, bem como 

a qualidade de vida dos indivíduos, estão indiretamente relacionados com a gravidade da 

dependência de substâncias, com esta relação a ser mediada, total ou parcialmente pela 

dor mental. 

 

Métodos: A amostra do estudo (n = 403) foi recolhida em vários Centros de Tratamento 

Ambulatório para dependência de drogas e em Comunidades Terapêuticas localizadas 

no norte de Portugal. Como primeiro passo, foi realizada uma análise fatorial 

confirmatória (método da máxima verosimilhança), para examinar o modelo de medida e 

verificar se as variáveis medidas refletiam os constructos e as variáveis latentes de uma 

forma fidedigna. O modelo de medida apresentou um bom ajuste para os dados, 

portanto, o modelo estrutural foi testado. Posteriormente, foi utilizado um teste de 

diferença qui-quadrado para comparar os dois modelos testados. Foi, também, realizada 

uma análise multi-grupo, e os coeficientes de ligação (path) foram comparados entre os 

dois grupos. Antes de realizar esta análise multi-grupo, foi realizada uma análise multi-

grupo confirmatória para investigar se o modelo de medida era semelhante em ambos os 

grupos. As correlações entre as variáveis de medida foram depois analisadas. 

 

Resultados: Os resultados sugerem que a dor mental tem um efeito de mediação total 

na severidade do consumo nos indivíduos em Comunidade Terapêutica, e um efeito de 

mediação parcial entre os toxicodependentes que não se encontram em comunidade 

terapêutica. Nos indivíduos que estão em Comunidade Terapêutica os sintomas de 

depressão, ansiedade e stress estão indiretamente relacionados com a severidade da 

dependência de drogas, sendo esta experiência totalmente mediada pela dor mental. 

Assim, quanto maior a ansiedade, depressão e stress, maior a dor mental (β = 0,164, P 

<0,05). Quanto maior for a dor mental maior a severidade do consumo de drogas (β = 

0,431, P <0,001). Entre aqueles que não estão em Comunidade Terapêutica, os sintomas 
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de depressão, ansiedade e stress estão diretamente relacionados com a severidade do 

consumo de drogas (β = 0,363, P <0,001), com a dor mental a desempenhar um papel de 

menor importância. 

 

Conclusões: A dor mental desempenha um importante papel de mediação entre 

sintomatologia depressiva e ansiosa e a severidade do consumo de substâncias em 

indivíduos que se encontram em tratamento. A toxicodependência grave é um meio de 

lidar com uma dor mental intolerável, enquanto o abuso de substâncias, ou uma 

dependência menos grave, é uma forma de lidar com o sofrimento psíquico ou uma dor 

mental mais tolerável. 

 

Palavras-chave: Dor Mental; Toxicodependência; OMMP-24-P; Modelo Compreensivo; 

Variável Mediadora. 
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5.3. INTRODUCTION 

 

It is now widely accepted that drug addiction is a multifactorial syndrome, which means 

that the emphasis, previously placed on the possible etiological factors, now shifts to the 

vulnerabilities that may influence its occurrence. Among these, psychological, biogenetic, 

environmental, social and anthropological vulnerabilities are of particular importance 

(Ramos, 2004). Despite this complexity, the individual psychological factors continue to be 

crucial in the additive processes, even assuming that they did no more than create 

vulnerabilities prior to the installation of dependency. Several attempts have been made to 

deepen the understanding of this phenomenon but, so far, the various hypotheses have 

provided only partial answers. However, there is one common denominator to all of them: 

the association of drug addiction with painful mental states and the inability of the mind to 

deal with them (Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay, & Mulvaney, 2001; Fleming, 

2005; Guimarães & Fleming, 2009; Lubman, Hides, Yucel, & Toumbourou, 2007; Neto, 

1996; Vaillant & Milofsky, 1982).  

It is estimated that a large percentage of drug addicts are diagnosed as suffering from an 

anxious or depressive disorder, either while an addict or at some previous point in life 

(Cacciola, et al., 2001; Fernandez, 1997). Many consumers admit that the tendency to 

resort to consumption increases when they feel overwhelmed by feelings of sadness, 

anxiety or depression. However, while preliminary research supports the idea that 

depression and anxiety constitute significant risk factors for drug addiction, identifying 

them as important predictors of substance use, the empirical results are not as clear as 

could be expected. While anxiety and depression play an important role in drug addiction, 

there are doubts as to whether its role is critical in the development of this disorder. 

Studies suggest that hopelessness, hostility, helplessness, and other feelings that come 

with both depression and anxiety may play a more important role in the onset of the 

addiction processes (McDougall, 2001). Corroborating this idea, Braconnier (Braconnier, 

1987a, 1987b) argues that neither anxiety nor depression lead directly to drug addiction, 

since both states are too stable in their psychopathological organization to encourage the 

subject to seek an alternative resolution. The hypothesis can as such be put forward of an 

affective state, as designated by a ‘threat of depression,’ being at the heart of addictive 

behaviours. This instability, in which the subject feels increasingly threatened by a painful 

affection, leaves them vulnerable to anything that might allay their anguish. This condition, 

characterized by a reduction of libidinal tone and a blurring of fantasy and dream life, is 

the result of a set of mental operations, in which anxiety, aggressiveness and experience 

of loss, are transformed into a compact reaction marked by retraction, the abandonment 

of any struggle, passive submission, and numbness of action (Widlocher, Lecrubier, & Le 
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Goc, 1983). In 1933, Radò (Radò, 1933; Wurmser, 1974) noted that there are individuals 

who respond to the frustrations, inherent in life, with a state of tense depression (anxiety), 

consisting of great pain and intolerance to frustration, that, he said, would be responsible 

for addiction. The purpose of consumption would be the alleviation of suffering. Similarly, 

Wurmser (Wurmser, 1974)  notes that drug addicts show an intolerance to feelings, 

especially of a painful nature. For this author, the defensive function of drug use and the 

perception that their compulsive use is an attempt at self-treatment appears to be 

essential to the understanding of addiction. 

Other authors highlight not only the deficiencies in the modulation of affect, but also the 

difficulties these individuals have in the level of personal relationships as important factors 

for the drug use. Individuals seek pleasures in the drug that they feel unable to get from 

intimate interpersonal relationships (Bergeret, 1988; Blatt, et al., 1984). This difficulty in 

expressing tender affections, or representing them mentally, along with intolerance to 

frustration and pain, seems to be the cause of a constant need, which leads these 

individuals to seek a state of euphoria, in which significant interpersonal relationships are 

denied and compensated for by the proximity of a pseudo-fusional relationship with other 

addicts. 

Placing greater emphasis on issues of adaptation to the environment, Kristal and Raskin 

(Krystal & Raskin, 1970) believe that drug addiction is a manifestation of the functions of 

the Self, a mode of adaptation, a mechanism of adjustment to life's problems, whatever 

their nature. However, the additive dynamic would have consequences. If consumption 

increases the size of the Self and reality is almost completely eliminated, when the effect 

ends the Self-inhibition and the reality appears in an exaggerated form, it leads the 

subject to consume again (Morales, 1986). 

Despite suffering being a constant, and psychopathology and other individual and 

relationship difficulties with the environment being always present, there seems to be 

something more global and deeper which determines the route of drug dependents, which 

would not be completely contained in these formulations. The concept of mental pain, as a 

basic existential condition, single and separated from other negative emotions, and 

playing a key role in the structuring of all psychopathology, either in developmental or 

‘normal’ functioning, seems to answer this issue and have particular relevance for the 

understanding of drug dependence (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 2009; Jobes, 

2000; Orbach, Mikulincer, Sirota, & Gilboa-Schechtman, 2003a). At the same time, it is 

reflecting an affective state, which stands on the border between soma and psyche, 

between the Self and the other, and which refers to the experience that has not acceded 

to the possibility of being mentally represented, while seeming to translate the experience 

and the difficulties experienced by these individuals (Guimarães & Fleming, 2009). 
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In order to define this concept, Joseph (Joseph, 1981) notes that the distinction between 

mental pain and anxiety and depression, is related to awareness of the reality of Self and 

the other. According to the author, there are individuals who keep the psychological 

balance, projecting unwanted parts of the Self onto objects. Individuals experience a 

feeling that the author calls pain when this form of relationship fails. The mental pain is 

caused by ego-consciousness of separation from the other, and implies the ability to 

accept this separation. In the same perspective, Bion (Bion, 1963, 1970) notes that mental 

pain is inherent to the operation of personality, and sets in when the individual lacks the 

capacity to suffer. The author relates mental growth to the need to tolerate the pain, which 

allows the psyche to develop thought as a medium through which the frustration becomes 

more tolerable, subsequently allowing the preparation for the work of mourning (Bion, 

1964). Conversely, when the threshold of tolerance is exceeded the mental pain remains 

incommunicable and does not allow the significance of the experience and regulation of 

emotions (Fleming, 2006). In this sense McDougall (McDougall, 2001) says that in normal 

development, anxiety, depression and mental pain are elaborated by internal defence 

mechanisms, which allows basic conflicts to have symbolic representations, (dreams, 

fantasies, neurotic anxieties) and play a damping function, allowing individual functioning. 

When, for some reason, these symbolization mechanisms fail, individuals are dependent 

on external means to deal with these emotions, which would, along with other variables, 

lead to the appearance of a vulnerability to addiction. In addictive economy, all the psychic 

tension (originating from internal or external sources) would be quickly discharged, and 

the compulsive actions represent an attempt to prevent the affective ‘spillover’ 

(McDougall, 2001). Thus, the drug use would be a mechanism by which the subject tries 

to deal with the pain and enhance self-esteem (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 

2009; Khantzian, 1985). However, instead of this statement of the self being based on the 

achievement of real benefits, an artificial suppression of the conflict areas occurs, 

substituting thought for action. The addict does not want to think because it confronts him 

with the pain; actions and impulsive behaviour protects him from the pain (Sequeira, 

2006). At the same time, drug use allows the neutralization of the translator function of the 

Ego, therefore neutralizing its ability to perceive not only the turmoil of the Self, but also 

the difficulties imposed by reality itself (Nasio, 1997). 

Although research does not provide data to verify the role of mental pain in drug addiction, 

there are some preliminary data on risk factors (Akhtar, 2001; Baker et al., 2007; Fleming, 

1995) as well as research in other areas (Heo, 2008; Levi, et al., 2008; Mee, et al., 2011; 

van Heeringen, Van den Abbeele, Vervaet, Soenen, & Audenaert, 2010) that indirectly 

support its importance in this problem. The existence of psychopathology, particularly 

mood and anxiety disorders, and difficulties in other individual components, such as social 
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relationships, physical environment, and physical condition of individuals, are widely 

regarded as important risk factors for drug addiction (Alario & Freudenburg, 2010; Baker, 

et al., 2007; Cacciola, et al., 2001; De Maeyer, Vanderplasschen, & Broekaert, 2010; 

Fernandez, 1997; Lubman, Allen, Rogers, Cementon, & Bonomo, 2007; Luthar & Avanzo, 

1999). All these variables can induce pain and therefore play an important role in the 

additive dynamics, but do not appear to play a critical role for its occurrence. At the same 

time, there are multiple clinical and theoretical data that conceptualize drug addiction as a 

way to adapt to an unconscious or denied mental pain, and as a means of escape from 

the reality of the world (Bergeret, 1988; Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 2009; 

Khantzian, 1985; Sequeira, 2006). As such, perhaps the psychiatric symptoms and other 

difficulties of individuals contribute to raising the risk of substance dependence increasing 

the level of mental pain until it becomes intolerable. 

The aim of this study has been to examine the potential mediating role of mental pain, 

between anxiety, depression, stress and quality of life, and severity of dependence, in a 

population of drug addicts in treatment. We propose a model for understanding the 

dynamics of drug addiction in which anxiety, depression, stress, as well as the quality of 

life of the individuals are indirectly related to the severity of substance dependency, with 

this relationship being mediated, wholly or partly by mental pain (Figure 1). 

 

 

 

 
 
Figure 1: Structural equation of the partial-mediation model (dashed lines) and the full-
mediation model (solid lines) for severity of drug abuse. 
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5.4. METHODS 

 

5.4.1. PARTICIPANTS AND PROCEDURES 

 

Participants were recruited from several outpatient treatment centres of the Portuguese 

national centre for addiction and substance use (Delegação Norte do Instituto da Droga e 

da Toxicodependência) and therapeutic communities located in the north of Portugal, 

between August 2008 and March 2011. The therapists asked randomly selected patients 

to complete a socio-demographic questionnaire and the four test instruments. The 

inclusion criteria for the present study were to be aged 18 years or older and having been 

diagnosed as drug addicted in the last two years. These criteria yielded a sample of 403 

participants. 

The present study was approved by the Portuguese national centre for addiction and 

substance use and written consent was obtained from all participants. 

 

5.4.2. MEASURES 

 

Socio-demographic and clinical questionnaire: 

A questionnaire was administered concerning sociodemographic characteristics (age, 

gender, marital status, employment status, education level, residence environment) and 

clinical information including past and present substance use, and treatments. 

 

Assessment of mental pain: 

The Portuguese version of the OMMP scale (OMMP-24-P) was applied. The OMMP is a 

self-reported scale developed to assess mental pain. Each item is self-scored on a five-

point scale, from a value of 1 corresponding to strongly disagree to a value of 5 

corresponding to strongly agree. The OMMP-24-P scale has 5 factors: (1) emptiness, (2) 

irreversibility, (3) emotional flooding, (4) helplessness, and (5) confusion. Higher values 

for each factor correspond to higher mental pain levels. The Portuguese version of the 

scale used in this research, showed psychometric qualities of reliability, internal 

consistency, and construct validity (Guimarães, et al., 2012). Participants were asked to 

respond regarding mental pain at the time of the study and when it was at its worst 

(Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, & Sirota, 2003a; Orbach, Mikulincer, Gilboa-

Schechtman, & Sirota, 2003b). 
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Assessment of symptoms of anxiety, depression and stress: 

The DASS-21 is a 21-item instrument measuring symptoms of anxiety, depression and 

stress. These items are distributed using 3 sub-scales of 7 items. Respondents use a 

four-point severity/frequency likert scale. Scores are calculated by summing the scores of 

the 3 sub-scales, with higher values corresponding to a higher severity level. The authors 

reported a good internal consistency, as well as convergent and discriminant validity, and 

also good test-retest reliability (Lovibond, 1998; Lovibond & Lovibond, 1995). The 

Portuguese version of the scale used in this research, showed psychometric qualities 

similar to the original scale (Apóstolo, Mendes, & Azeredo, 2006; Pais-Ribeiro, Honrado, 

& Leal, 2004).  

 

Assessment of quality of life (QOL): 

The World Health Organization’s Quality of Life instrument — Bref (WHOQOL Group, 

1996, 1998) is a 26-item, multidimensional, self-administered scale covering four 

domains: psychological, social relationships, physical health and environmental issues. 

Items are rated on a 5-point likert scale where 1 indicates low, negative perceptions, and 

5 indicates high, positive perceptions. High scores demonstrate good quality of life in each 

domain. The Portuguese version of the scale used in this research, showed psychometric 

qualities of reliability, internal consistency, and construct validity (Berlin, et al., 2003; 

Fleck, Chachamovich, & Trentini, 2003; Vaz Serra, et al., 2006). 

 

Assessment of severity of drug abuse: 

The Drug Abuse Screening Test (DAST) is a 20-item self-reported measure of 

problematic substance use that is used for clinical screening and treatment/evaluation 

research. DAST was developed and validated by Skinner (Skinner, 1982). Responses to 

the DAST are given as binary (yes/no) items, each valued at one point, yielding a total 

score ranging from 0 to 20. A cut-off score of 5 is generally used to indicate drug abuse 

and a score greater than 10 to indicate a dependence problem (Staley & el-Guebaly, 

1990). The DAST yielded satisfactory measures of reliability and validity for use as a 

clinical or research tool (Cocco & Carey, 1998; Yudko, Lozhkina, & Fouts, 2007). The 

Portuguese version of this instrument used in this study, showed sound psychometric 

qualities of reliability, internal consistency, and construct validity (Machado & Klein, 2002).  
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5.4.3. STATISTICAL ANALYSIS 

 

Since only 14 out of 403 (3.5%) participants did not provide a response to some of the 

items, they were excluded from the study, and the final sample used in this paper 

comprised 389 participants.  

As a first step, a confirmatory factor analysis (CFA) with maximum likelihood estimation 

was performed to examine the measurement model and verify that the measurement 

variables reflected the unobserved constructs or latent variables in a reliable manner. 

Once the measurement model was identified as having a good fit to the data, the 

structural models were tested with maximum likelihood estimation. Model fit was assessed 

using the following indexes: relative chi-square (chi-square/df < 2.5), comparative fit index 

(CFI > 0.90), goodness of fit and adjusted goodness of fit indexes (GFI > 0.9, AGFI > 0.9) 

and root mean square error of approximation (RMSEA < 0.10). Subsequently, a chi-

square difference test was employed to compare two nested models.  

Multi-group analysis was also performed, in order to examine whether the pattern of 

structural relationships followed the same dynamics for the groups considered. Path 

coefficients between groups were compared with critical ratios for the differences. Prior to 

performing this multi-group analysis, a multi-group confirmatory analysis was performed in 

order to investigate if the measurement model was the same for both groups. Correlations 

between the measurement variables were computed. 

Data analysis was performed with SPSS (PASW 18.0) and Amos version 18.0, and two-

sided significance tests at the 5% level were used throughout. 

 

5.5. RESULTS 

 

The final sample comprised 389 participants, the majority of which were men (88.9%) with 

a mean age of 35.2 (±8.3) years. Most participants were single (63.0%), had less than 

secondary schooling (75.5%) and were unemployed (57.0%). Almost half of the 

participants reported living with their parents (49.6%). The mean age at which substance 

use began was 15.7 (±3.5) years, and the most common substance first used was 

cannabis (82.4%), however, the substance most consumed at the time of the study was 

heroine (63.7%) followed by cocaine (25.4%). The predominant routes for substance use 

were smoking (72.1%) and injection (22.4%). Almost half of the participants were engaged 

in therapeutic communities (57.3%). The analysis of the level of severity of drug abuse 

with the socio-demographic and clinical characteristics, revealed a tendency toward a 
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significantly higher severity of drug abuse among the addicted engaged in therapeutic 

communities (14.8 ±3.6 versus 11.9±3.8, P < 0.001). 

 

5.5.1. CONSIDERING MENTAL PAIN AT THE PRESENT TIME 

 

Before testing the structural equations model, a confirmatory factor analysis (CFA) was 

conducted to examine the measurement model (Figure 2). For this measurement model 

latent constructs, ‘mental pain’, ‘QOL’ and ‘depression, anxiety and stress’, were allowed 

to correlate.  

 

 

 

Figure 2: Measurement model. 

 

The first results of the CFA suggested a poor fit between the measurement model and the 

observed data (Table 1). The examination of the modification indices suggested that the fit 

of the model could be improved substantially by allowing the correlations of the error 

terms associated with the measurement ‘stress’ and ‘emotional flooding’, and the error 

terms associated with the ‘psychological’ domain of ‘QOL’ and ‘confusion’. While this 

modification significantly improved the model fit, the decision to implement this 

modification also had a theoretical justification (Ho, 2006). Both ‘stress’ and ‘emotional 

flooding’ reflect intense experiences and the incapacity to deal with the amount of feelings 

that invade the subject, while the ‘psychological’ domain of ‘QOL’ and ‘confusion’ reflect 

cognitive functions and a difficulty with self-identity. This modification in the measurement 

model was carried out and the fit of the structural path model was evaluated. 
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Table 1: Measurement model - fit indexes for the confirmatory factor analysis. 
 �

2
/df GFI AGFI CFI RMSEA 

With mental pain at present      
Without correlated error terms 5.523 0.886 0.825 0.916 0.108 
With correlated error terms 3.806 0.923 0.877 0.950 0.085 

      
With mental pain at its worst       

Without correlated error terms 3.461 0.925 0.885 0.955 0.080 
 

 

Structural equation analyses were performed so as to test the partial-mediation model and 

the full-mediation model (Figure 1). The results suggested a reasonable fit for both partial-

mediation and full-mediation models (Table 2).  

 

Table 2 Path model: fit indexes for the structural equation analysis. 
 
 �

2/df (df) GFI AGFI CFI RMSEA 
With mental pain at present      

Partial mediation model 4.232 (58) 0.902 0.846 0.934 0.091 
Full mediation model 4.308 (60) 0.900 0.848 0.930 0.092 
‘DASS-21’ Partial mediation model 4.160 (59) 0.902 0.849 0.934 0.090 
Final model 4.095(60) 0.902 0.851 0.935 0.089 

      
With mental pain at its worst       

Partial mediation model 3.313 (60) 0.922 0.881 0.951 0.077 
Full mediation model 3.525 (62) 0.917 0.878 0.945 0.081 
‘DASS-21’ Partial mediation model 3.264 (61) 0.921 0.882 0.951 0.077 
Multi-group model 3.553 (25) 0.949 0.908 0.970 0.081 

Invariant 2.328 (59) 0.925 0.886 0.963 0.059 
Variant 2.343 (50) 0.936 0.885 0.968 0.059 

 

 

A subsequent chi-square difference test showed that the partial-mediation model 

represented a significantly better fit (p=0.001). All the coefficients associated with the 

paths linking the model’s constructs and the outcome variable were significant (p<0,001), 

with the exception of the path linking ‘QOL’ and ‘severity of drug abuse’ (p=0.973) and the 

path linking ‘mental pain’ and ‘severity of drug abuse’ (p=0.684). The chi-square difference 

test showed that the partial-mediation model, for both ‘DASS-21’ and ‘QOL’ together, and 

‘DASS-21’ by itself did not differ significantly (p=0.974), however the path linking ‘mental 

pain’ and ‘severity of drug abuse’ remained insignificant (p=0.602). A comparison was 

then performed between the ‘DASS-21’ partial-mediation model by itself, with and without 

the path linking ‘mental pain’ and ‘severity of drug abuse’. The chi-square difference test 

showed no significant differences between these two models (P=0.606) and all the 

coefficients associated with the paths linking the model’s constructs and the outcome 

variable were significant (p<0.001), without exception. This more parsimonious model 

failed to support both full and partial mediation effects of ‘mental pain’ on ‘severity of drug 

abuse’. In this model ‘severity of drug abuse’ depends only on ‘DASS-21’, and the model 
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explains only 8% of the variability of ‘severity of drug abuse’. ‘Mental pain’ showed a 

negative relationship with ‘QOL’ and a positive relationship with measures of ‘anxiety’, 

‘depression’ and ‘stress’; 64% of the variability of ‘mental pain’ was explained by these 

two latent variables. 

The analysis of the correlations between the measurement variables, confirm the small 

correlations between the measurement variables of the ‘mental pain’ construct and the 

outcome ‘severity of drug abuse’ (between 0.069 and 0.348) as well as between the 

measurement variables of the ‘QOL’ construct and ‘severity of drug abuse’ (between -

0.178 and -0.061) (Table 3). 

 

Table 3: Pearson correlations between scales used to assess the latent variables of 
mental pain’, ‘quality of life’ and ‘depression, anxiety and stress’, and ‘severity of drug 
abuse’. 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

OMMP-24-P at the 

present time 
             

1. Emptiness 1.000             

2. Irreversibility 0.576 1.000            

3. Emotional 

flooding 
0.523 0.620 1.000           

4. Helplessness 0.653 0.503 0.500 1.000          

5. Confusion 0.584 0.524 0.505 0.539 1.000         

DASS-21              

6. Stress 0.404 0.411 0.565 0.383 0.377 1.000        

7. Anxiety 0.461 0.332 0.423 0.465 0.435 0.773 1.000       

8. Depression 0.543 0.405 0.450 0.536 0.452 0.740 0.808 1.000      

WHOQL-BREF              

9. Physical -0.464 -0.378 -0.287 -0.512 -0.447 -0.334 -0.464 -0.455 1.000     

10. Psychological -0.505 -0.457 -0.455 -0.544 -0.571 -0.357 -0.417 -0.480 0.655 1.000    

11. Social 

Relations 
-0.385 -0.367 -0.312 -0.368 -0.242 -0.237 -0.202 -0.318 0.374 0.547 1.000   

12. Environmental -0.381 -0.289 -0.242 -0.433 -0.332 -0.273 -0.326 -0.361 0.579 0.553 0.473 1.000  

DAST              

13. DAST 0.108 0.262 0.348 0.069 0.149 0.355 0.250 0.244 -0.061 -0.178 -0.175 -0.106 1.000 

 

 

Since the ‘severity of drug abuse’ scale refers to the past 12 months and the mental pain 

evaluation considered previously referred to the time of the study, the measurement 

model and the structural equation model were assessed again considering mental pain at 

its worst. 

 

5.5.2. CONSIDERING MENTAL PAIN AT ITS WORST 

 

The analysis of the correlations between ‘mental pain’ at its worst and the other 

measurement variables, confirmed the increase in the correlations between the 
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measurement variables of the ‘mental pain’ construct and the outcome ‘severity of drug 

abuse’ (Table 4).  

 

Table 4: Pearson correlations between scales used to assess the latent variables of 
‘mental pain at its worst’ (OMMP-24-P) and ‘quality of life’ (WHOQOL-BREF), ‘depression, 
anxiety and stress’ (DASS-21) and ‘severity of drug abuse’ (DAST). 
 

 1.  2. 3. 4. 5. 

OMMP-24-P at its worst      

1. Emptiness 1.000     

2. Irreversibility 0.692 1.000    

3. Emotional flooding 0.628 0.732 1.000   

4. Helplessness 0.692 0.666 0.611 1.000  

5. Confusion 0.651 0.666 0.652 0.623 1.000 

DASS-21      

6. Stress 0.167 0.283 0.282 0.235 0.287 

7. Anxiety 0.068 0.143 0.133 0.150 0.195 

8. Depression 0.158 0.211 0.153 0.225 0.243 

WHOQL-BREF      

9. Physical -0.065 -0.118 -0.064 -0.155 -0.102 

10. Psychological -0.166 -0.215 -0.154 -0.239 -0.202 

11. Social Relations -0.183 -0.200 -0.129 -0.203 -0.094 

12. Environmental -0.074 -0.061 -0.004 -0.078 -0.028 

DAST      

13. DAST 0.241 0.272 0.309 0.205 0.260 

 

 

 

A confirmatory factor analysis was then conducted, before testing the structural equations 

model, to examine the measurement model. For this measurement model latent 

constructs, ‘mental pain’, ‘QOL’ and ‘DASS-21’, were allowed to correlate. The first results 

of the CFA suggested a reasonable fit between the measurement model and the observed 

data (Table 1). 

Structural equation analyses were performed for testing the partial-mediation model and 

the full-mediation model (Figure 1). The results suggested a reasonable fit for both partial-

mediation and full-mediation models (Table 2). A subsequent chi-square difference test 

showed that the partial-mediation model represented a significantly better fit (p<0.001). All 

the coefficients associated with the paths linking the model’s constructs and the outcome 

variable were significant (p≤0.006), with the exception of the path linking ‘QOL’ and 

‘severity of drug abuse’ (p=0.550) and the path linking ‘QOL’ and ‘mental pain’ (p=0.120). 
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As a first step, the path linking ‘QOL’ and ‘severity of drug abuse’ was removed, and since 

the path linking ‘QOL’ and ‘mental pain’ remained insignificant the construct ‘QOL’ was 

removed without a significant difference between these two models (P=0.127). 

Structural equation analyses were again performed for testing the partial mediation effect 

of mental pain at its worst, and the chi-square difference test (P<0.001) showed that the 

partial-mediation model is preferred for ‘severity of drug abuse’ (Figure 3). All the 

coefficients associated with the paths linking the model’s constructs and the outcome 

variable were significant (p<0.001), without exceptions. 

 

 

 
 

 
Figure 3: Final structural equation model for severity of drug abuse considering ‘mental pain’ at its 
worst. 
Standardized beta coefficients (presented next to each pathway). *** p<0.001, # parameters fixed 
at 1. 
 

Since the addicted engaged in therapeutic communities showed a pattern tending toward 

a significantly higher severity of drug abuse, the fit of this structural model was then 

compared between addicts engaged in therapeutic communities (223/387, 57.6%) and the 

others. As a first step, a multi-group confirmatory analysis showed no significant 

differences in the measurement model between addicts engaged in therapeutic 

communities and those outside of therapeutic communities (P=0.281). Once the 

measurement model had been confirmed for both groups, the pattern of structural 

relationships was compared between addicts engaged and not engaged in therapeutic 

communities. The pattern of structural relationships followed significantly different 

dynamics for these two groups (P=0.017) (Figure 4). The path coefficient linking 

symptoms of anxiety, depression and stress, and severity of drug abuse was significantly 

different (p<0.05), between addicts engaged and not engaged in therapeutic communities. 

Results suggest a full mediation effect of mental pain in the ‘severity of drug abuse’ 
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among those engaged in therapeutic communities, and a partial mediation effect of mental 

pain among addicts not engaged in therapeutic communities. The results have to be 

interpreted separately depending on whether or not addicts are engaged in therapeutic 

communities.  

Among those engaged in therapeutic communities symptoms of anxiety, depression and 

stress are related indirectly to severity of drug abuse, being fully mediated by the mental 

pain experience. Thus the higher the symptoms of anxiety, depression and stress, the 

greater the mental pain experience (β=0.164, P<0.05). The greater the mental pain 

experience, the higher the severity of drug abuse (β=0.431, P<0.001).  

Among those not engaged in therapeutic communities, the symptoms of anxiety, 

depression and stress are related directly to severity of drug abuse (β=0.363, P<0.001), 

with a minor role of the indirect effect of mental pain. 

 

 

 
 
 
Figure 4: Structural equation models examining differences between those addicts engaged, and 
not engaged, in therapeutic communities for severity of drug abuse considering ‘mental pain’ at its 
worst. Values without parentheses are for addicts engaged in therapeutic communities. 
Standardized beta coefficients (presented next to each pathway). *** p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, 
# parameters fixed at 1. 
 

5.6. DISCUSSION 

 

The main objective of this study was to investigate the mediating effect of mental pain 

between anxiety, depression, stress, QOL, and severity of dependence, on a group of 

drug addicts in treatment. This is the first study which seeks to understand the additive 

dynamics using a model which examines the potential mechanisms that influence the 

severity of dependence in individuals with psychiatric symptomatology, and which 
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includes mental pain. Anxiety, depression and stress were found to be positively 

associated with substance dependence. However, when examined in the context of other 

painful mental states this effect was fully mediated by mental pain, among individuals in 

therapeutic communities, and partially mediated in individuals attending outpatient 

programs. In this first group of individuals, higher levels of anxiety, depression and stress, 

contributed to increased mental pain which, in turn, contributed to increase the severity of 

addiction. 

Initially, the mediating effect of the mental pain was evaluated considering the mental pain 

at the time of the study. However, the mental pain did not show a significant association 

with severity of dependence. This could be explained by the argument that while the 

severity refers to the previous year, coincident with the period in which the individuals 

were consuming, mental pain refers to the time when the subjects were evaluated, when 

individuals were installed in treatment programs, with resulting changes in the way 

individuals perceive mental pain. Since individuals were not in a present crisis, the 

answers concerning their maximal intensity experience in the past were considered 

(Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003b), and led to testing a second model 

with mental pain at its worst. A mediation model was then established, where the mental 

pain is presented in a meaningful way associated with the severity of dependence. 

In this model the QOL showed no significant association with either the severity of 

dependence, or with mental pain. This may be explained because, again, the QOL 

assessed was related to the time of the study, in which individuals were integrated into 

treatment programs improving, immediately, their QOL in all domains except social 

relationships (De Maeyer, et al., 2010; Millson, et al., 2004; Rodríguez-Llera, et al., 2006). 

The same was not true for anxiety, depression and stress, perhaps because these factors 

refer to symptomatic constellations and therefore are more stable in time, unlike mental 

pain and QOL which rely on subjective experiences more susceptible to change. For all 

these reasons, we could not include QOL in the model, despite the recognized importance 

of the physical environment, social connections, and aspects related to the body. 

The comprehensive model of drug addiction differed among individuals who were in the 

therapeutic community, and individuals included in outpatient programs. In individuals that 

were in a outpatient program, depression, anxiety and stress influenced the severity of 

dependence directly and indirectly, and with the mental pain acting as mediator, a model 

of partial mediation was found. In individuals who were in the therapeutic community there 

is a full mediation model, in which greater anxiety, depression and stress involve greater 

mental pain which in turn implies greater severity. In this case, anxiety, depression and 

stress influence the severity indirectly, by causing mental pain. It is known that individuals 

integrated into therapeutic communities have higher rates of severity and depression, and 
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that greater severity is associated with greater mental pain and major depression, anxiety 

and stress (Guimarães, et al., 2012) which in itself may contribute to explain the difference 

in results among the various treatment modalities. While less severe dependence appears 

to be associated with, and be a way of, dealing with suffering and making mental pain 

more bearable, more severe dependence has a stronger association with an inability to 

cope with unbearable mental pain (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 2009). 

Inherent to the understanding of the concept of mental pain is, necessarily, the notion of 

threshold and tolerance (Bion, 1963; Fleming, 2003). If the experience of mental pain 

always involves a certain inability to change it to psychological distress, the existence of a 

threshold of tolerability, different from individual to individual and liable to increase and 

decrease depending on the action of various factors, is of fundamental importance to the 

success of these operations, and effects on mental health. In individuals in outpatient 

treatment, including those integrated in substitution programs, the existence of variables 

such as the effects of drug therapies, substitution or others, increases artificially the 

threshold of tolerance to mental pain in individuals, providing some capacity for 

containment (Maremmani, et al., 2011; Petitjean, et al., 2001; Villeneuve, et al., 2006). At 

the same time, the existence of drug consumption, introduces changes in the internal 

dynamics of individuals, which influences not only the way they functionate, but also the 

capacity to feel and have contact with their emotions (Bergeret, 1988; Sequeira, 2006). 

With individuals ‘anesthetized’ and without awareness and the capacity to experience 

subjective emotional states, complaints and superficial symptoms also assume a direct 

influence on the severity of dependence. Rather, in therapeutic communities, where the 

consumption of any drug, including medication and opiate substitution drugs, is virtually 

nonexistent, the threshold of tolerability is not artificially increased, and furthermore does 

not encourage the route of escape from making contact with the emotions that the 

consumption and associated lifestyle provides (Sacks, McKendrick, Sacks, Banks, & 

Harle, 2008). At the same time, increased awareness and contact with the emotions 

inherent in residential programs, where individuals are met with a rigorous treatment plan 

and are subject to the rules of community life, confronts individuals with not only current 

mental pain, but also through memory of mental pain at its worst (Sacks, Banks, 

McKendrick, & Sacks, 2008). Without the ability to numb the mental pain, its real 

importance is underscored in additive processes, which explain the full mediation model. 

As previously discussed, the ability to tolerate mental pain is assumed to be an essential 

aspect of its understanding (Bion, 1964; Fleming, 2003). This ability is related to an innate 

disposition, with the ability to contain in the mental space the painful emotions, with the 

ability to transform the mental contents by thought, and with the quality of the relationship 

established with others (Bion, 1963). As such, the results of this study highlight the 
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importance of all therapeutic programs, including opiate substitution programs, having 

psychotherapeutic strategies that facilitate the construction of a symbolic space of thought 

and restraint necessary for mental growth. In the therapeutic relationship, the clinician 

seeks the meaning of the addiction symptom in the psychic dynamics of the individual, as 

well as presenting his Self as the container of the emotions not tolerated by the patient, 

transforming the emotions and returning them to the patient so that he can integrate them 

in his Self, facilitating the work of mental development and integration in the long term.  

However, there are several limitations to consider when interpreting the findings of this 

study. The data obtained through the use of self-completion questionnaires, may have 

biased reporting. However, this bias was reduced, both by the anonymity of the 

questionnaire, and by using validated scales. In addition, the fact that some information 

referred to past periods, may have introduced a recall bias. The models explain about 

20% of the variability of the severity of dependence, which suggests that other parameters 

may have a role in maintaining the additive dynamic. While this study focuses on anxious 

and depressive symptoms, given their particular importance for what they reveal, there 

may be other psychopathological characteristics of the subjects that interfere in the 

results. Although the sample has been collected at various locations in outpatient and 

residential programs, and has characteristics that equate to those used in other studies, it 

may not be representative of the entire population dependent on treatment. However, the 

exploratory nature of this study means that the results suggest trends and key indicators 

for an understanding of the problem studied. In the future, it seems important to conduct 

longitudinal studies, and proceed with the construction of explanatory models, introducing 

new variables which show interference in the additive dynamics, thus allowing the 

development of more effective prevention and treatment programs. It seems important to 

consider the role of mental pain as a mediator of other psychiatric disorders, including 

personality disorders. It may also be important to consider a model that considers the 

defence mechanisms and interpersonal relationships since, as we have shown, they play 

an important role in the issue of tolerance or intolerance to mental pain, essential for the 

mental health of individuals. 

Although it was well known that addiction is a multifactorial problem, this study concluded 

that mental pain plays an important mediating role between depressive and anxious 

symptoms and severity of substance dependence in individuals undergoing treatment. 

The results of this study show that severe drug dependency is, in all likelihood, a way of 

dealing with an intolerable mental pain. Substance abuse, or a less severe dependence, 

is, with high probability, a way of dealing with psychological distress or more tolerable 

mental pain, which can be to some degree tolerated and thought of as not requiring the 

use of ‘anaesthetic’, that is that the consumption of toxic substances is not so severe. 
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CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO PARA O 

FUTURO 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como principal objetivo fundamentar empiricamente as conceções 

teóricas e as evidências clínicas que enfatizam a importância do papel dos estados 

mentais dolorosos, especialmente a dor mental, na dinâmica psicológica envolvida na 

toxicodependência (Fleming, 2005; Guimarães & Fleming, 2009; Jacques, 2001; 

Sequeira, 2006). Nesse sentido, procedeu-se à validação de um instrumento que avalia a 

dor mental e testou-se um modelo compreensivo que avaliasse a importância e o papel 

da dor mental na toxicodependência.   

Relativamente à validação da OMMP, não se confirmou a estrutura de oito fatores da 

escala original (Orbach, Mikulincer, Sirota, & Gilboa-Schechtman, 2003a). Uma análise 

fatorial exploratória revelou, antes, um modelo de cinco fatores (Vazio, Irreversibilidade, 

Turbilhão Emocional, Desamparo e Confusão) com 24 itens que refletem o constructo da 

dor mental em toxicodependentes em tratamento. Apesar destas diferenças, a versão 

portuguesa dos cinco fatores inclui quatro fatores similares à escala original e um novo 

(Desamparo) que agrega aspetos incluídos noutros fatores da escala original. De 

salientar que os fatores Vazio, Irreversibilidade e Turbilhão Emocional se assumem como 

os componentes mais estáveis e importantes do constructo de dor mental, já que estão 

presentes nas amostras de vários países (Israel, Coreia do Sul, Estados Unidos da 

América e Portugal) e em diferentes populações (populações clínicas com patologia 

depressiva e ansiosa, população sem patologia diagnosticada, estudantes 

frequentadores de centros comunitários etc.) (Heo, 2008; Levi, et al., 2008; Orbach, 

Mikulincer, Gilboa-Schechtman, & Sirota, 2003a; Orbach, Mikulincer, Sirota, et al., 

2003b). Estes resultados confirmam a dor mental como um constructo multidimensional e 

como condição existencial básica, o que é coincidente com a formulação que aqui se 

defende e com os modelos teóricos e empíricos que a concetualizam (Bion, 1963; 

Fleming, 2003; Guimarães & Fleming, 2009; Shneidman, 1993).  

A OMMP-24-P apresentou níveis aceitáveis de consistência interna, confiabilidade, 

validade convergente e validade discriminativa. Para além de assegurar a validade 

convergente da escala, a associação encontrada entre ansiedade, depressão, stress e a 

DM sugere que embora a dor mental, o stress, a ansiedade e a depressão sejam estados 

emocionais significativamente relacionados, eles não são sobreponíveis e são distintos 

entre si, o que confirma mais uma vez as perspetivas teóricas e os resultados obtidos 
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pelos autores da escala original de que a dor mental é um estado mental separado de 

outros estados mentais dolorosos. Este estudo mostra que a OMMP-24-P é um 

instrumento válido e fidedigno para aceder à dor mental, e que se constitui como um 

instrumento útil para medir a dor mental nos aditos. Isto assume extrema importância já 

que existem numerosas evidências científicas que asseguram a relação da dor mental 

com os comportamentos suicidários e estes, nomeadamente as overdoses e as 

automutilações, são muito frequentes nas populações de toxicodependentes acarretando 

custos individuais e sociais elevados. Para além disso, e baseados em anteriores 

trabalhos e modelos teóricos existentes, sabe-se que a dor mental desempenha um papel 

importante não só no suicídio, mas também na dinâmica aditiva o que realça a 

importância da sua avaliação para a compreensão, avaliação e intervenção nos 

processos de dependência de substâncias (Guimarães & Fleming, 2009; Jacques, 2001; 

McDougall, 2001; Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003a). 

Vários dados encontrados neste trabalho corroboram esta linha de investigação e 

confirmam a existência de uma associação significativa entre os estados mentais 

dolorosos, a severidade do consumo e o consumo de droga. A presença de níveis 

significativos de sintomatologia depressiva e ansiosa (a rondar os 65%) encontrada na 

amostra de toxicodependentes em tratamento está de acordo com estudos anteriores e 

parece denunciar não só as consequências decorrentes do estilo de vida associado aos 

consumos e a indução de psicopatologia que estes potenciam, mas também a frequente 

utilização das substâncias como meio de atenuar sintomas de tonalidade dolorosa 

(Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay, & Mulvaney, 2001; Luthar & Avanzo, 1999; 

Staiger, Thomas, Ricciardelli, & McCabe, 2011). Paralelamente, os valores da dor mental 

encontrados na amostra são ligeiramente inferiores aos obtidos em amostras de 

populações clínicas de deprimidos e superiores aos obtidos em amostras de população 

não clínica (Heo, 2008; Levi, et al., 2008; Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 

2003b). Aqui, os fatores “irreversibilidade” e “turbilhão emocional” assumem particular 

relevância pois para além de serem os que exibem maior pontuação, são igualmente os 

que se encontram associados a uma maior severidade do consumo. Este facto aponta, 

mais uma vez, para o papel que a dor mental poderá assumir na gravidade e cronicidade 

desta perturbação, já que a incapacidade dos toxicodependentes lidarem com estados 

emocionais intensos e esmagadores que os invadem e a tendência a agir 

comportamentalmente essa falha representa um aspeto crucial da dinâmica aditiva 

(McDougall, 2001). Tal como na sintomatologia ansiosa e depressiva, também um maior 

nível de dor mental aparece associada a consumos diários de substâncias assinalando, 

por um lado, a possibilidade de que os consumos induzam dor mental mas, também, a 

possibilidade desses consumos serem uma resposta que procure atenuar essa dor. 
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Independentemente da relação causal que possa ser estabelecida, a constatação desta 

associação entre os estados mentais dolorosos e a toxicodependência revela-se muito 

importante, porquanto indivíduos com sintomatologia psicológica e psiquiátrica associada 

à dependência de substâncias têm, habitualmente, taxas mais baixas de sucesso 

terapêutico, pior prognóstico e demonstram maior desadaptação social, gerando maiores 

custos sociais (Baker et al., 2007). Isto acontece porque, por um lado, existe uma grande 

quantidade de casos em que as perturbações não são diagnosticadas e tratadas e, por 

outro, porque a coocorrência tem repercussões ao nível da adesão ao tratamento e da 

gravidade e variabilidade das disfunções apresentadas o que, por si só, dificulta o 

processo terapêutico (Grella, Hser, Joshi, & Rounds-Bryant, 2001; Lubman, Allen, 

Rogers, Cementon, & Bonomo, 2007).  

De igual forma, a associação encontrada entre a QDV, os consumos e sua gravidade, e o 

programa terapêutico frequentado sugere a importância que a QDV poderá assumir na 

conceção e validação das intervenções nas dependências. A concetualização da 

toxicodependência como uma perturbação crónica, muitas vezes associada a outras 

perturbações e com expressão nas diversas áreas de funcionamento do indivíduo 

(psicológico, físico, social), introduz não só a premência de que os programas de 

tratamento sejam multidisciplinares e de caráter holístico, mas também a necessidade da 

utilização de outros indicadores de mudança para além da “cura” e da abstinência. Neste 

contexto, são cada vez mais valorizadas as perspetivas dos pacientes sobre o papel das 

perturbações e dos tratamentos na sua satisfação perante a vida, o que faz emergir a 

importância de conceitos como o bem-estar e a qualidade de vida (QDV) dos indivíduos 

quando equacionamos as intervenções nas dependências (Fleck, et al., 1999). Examinar 

a forma como os toxicodependentes percecionam os efeitos da patologia e dos 

tratamentos na sua vida permite estimar o impacto das diferentes modalidades 

terapêuticas, verificar diferenças entre elas e tomar decisões quanto à escolha do 

tratamento mais efetivo. Os dependentes de drogas procuram ajuda para deixar as 

drogas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para escapar às 

consequências negativas que elas comportam, consequentemente um dos principais 

objetivos dos programas de tratamento deverá ser a melhoria da QDV dos pacientes já 

que ganhos nos diferentes domínios que a constituem são componentes críticos da sua 

adesão e recuperação (Drake, Mueser, & Brunette, 2007).  

Apesar do que se afirmou anteriormente relativamente à QDV, o papel que a severidade 

do consumo e a abstinência parecem desempenhar quer na ocorrência ou agravamento 

da psicopatologia existente, quer na própria QDV dos toxicodependentes, não pode ser 

menosprezado. Embora o objetivo de reduzir o consumo de droga não seja suficiente 

para alcançar os objetivos de longo prazo de melhorar a saúde, o funcionamento social e 
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reduzir as ameaças à segurança e saúde pública, a sua importância parece ser 

determinante para a persecução desses objetivos. O facto da severidade do consumo se 

assumir como um fator a ter em conta nos resultados terapêuticos, não só dos 

transtornos aditivos mas igualmente dos sintomas psiquiátricos concomitantes, devia 

fazer com que fosse considerada tanto na construção dos protocolos de tratamento, 

como na seleção dos indivíduos para as diferentes modalidades terapêuticas, o que nem 

sempre acontece (Sacks, McKendrick, Sacks, Banks, & Harle, 2008). Sem a avaliação da 

severidade do consumo, e das suas consequências na vida dos indivíduos, não é 

possível definir, em cada momento, objetivos terapêuticos realistas e adaptados às 

potencialidades e necessidades individuais, requisito indispensável para o sucesso 

terapêutico. Ao mesmo tempo, mostra-se necessária a introdução nos programas de 

tratamento de regras e procedimentos que, promovendo a responsabilização, incentivem 

a abstinência e a diminuição dos consumos e os coloquem como objetivos a alcançar, 

mesmo que não no imediato o que, por si só, é estruturante e promotor de mudança.  

Outro dado importante que emerge relaciona-se com as características dos 

consumidores que se encontram em tratamento. Se antes os programas de tratamento 

eram quase exclusivamente preenchidos com dependentes de heroína assiste-se, 

ultimamente, ao aumento do número de cocainómanos que os integram. Estes 

indivíduos, que anteriormente representavam uma minoria de cariz elitista, caracterizam-

se atualmente, face a novas modalidades de consumo, por uma grande desestruturação 

e pela adoção de estilos de vida frenéticos associados a comportamentos de risco, o que 

se por um lado pode dar conta da existência de psicopatologia prévia contribui, 

simultaneamente, para o seu agravamento e vem colocar novos desafios terapêuticos 

(Escudeiro, Lamachã, Freitas, & Silva, 2006; Havassy & Arns, 1998). 

Em relação ao modelo compreensivo testado, e apesar deste confirmar as hipóteses que 

referem a importância da dor mental e dos estados mentais dolorosos na 

toxicodependência, observam-se dinâmicas distintas em diferentes grupos da amostra. 

Como anteriormente afirmado, a ansiedade, a depressão e o stress apresentaram-se 

positivamente associados à severidade do consumo de substâncias, no entanto quando 

essa relação é examinada no contexto de outros estados mentais dolorosos esse efeito 

apresentou-se totalmente mediado pela dor mental nos indivíduos em Comunidade 

Terapêutica, e parcialmente mediado em indivíduos em Programa de Tratamento 

Ambulatório. Nos indivíduos que se encontravam em Programa de Tratamento 

Ambulatório verificou-se um modelo de mediação parcial em que a depressão, a 

ansiedade e o stress influenciavam a severidade do consumo de forma direta e tendo a 

dor mental como mediadora. Nos indivíduos que se encontravam em Comunidade 

Terapêutica observou-se um modelo de mediação total em que maior ansiedade, 
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depressão e stress implicam maior dor mental que, por sua vez, implica maior severidade 

do consumo. Neste caso, a ansiedade, a depressão e o stress influenciam a severidade 

do consumo ao provocarem dor mental, mas não de modo direto. Apurou-se que os 

indivíduos integrados em Comunidades Terapêuticas apresentam maiores índices de 

severidade do consumo e sintomas depressivos, e que a maior severidade está 

associada a maior dor mental e maior índice de sintomatologia depressiva, ansiosa e de 

stress. Estes dados parecem, por si só, explicar a diferença nos resultados obtidos entre 

estas modalidades de tratamento e contribuir para confirmar as nossas hipóteses iniciais. 

Enquanto a menor severidade do consumo parece ser uma forma de lidar com o 

sofrimento e uma dor mental mais tolerável, a dependência mais grave, por seu lado, 

parece corresponder a uma incapacidade de lidar com uma dor mental intolerável 

(Guimarães & Fleming, 2009). 

Paralelamente, nos indivíduos em tratamento ambulatório integrados em Programas de 

Substituição (grande maioria dos indivíduos da amostra que não estão em programa 

residencial) a existência de variáveis tais como os efeitos das terapias medicamentosas, 

de substituição ou outras, elevam artificialmente o limiar de tolerabilidade à dor mental 

fornecendo aos indivíduos alguma capacidade de contenção o que, como discutido 

anteriormente, se revela decisivo para o sucesso das operações que conduzem ou não à 

transformação da dor mental, e tem consequências para a sua saúde mental 

(Maremmani, et al., 2011). Ao mesmo tempo, a existência de consumos, com a panóplia 

de comportamentos associados à obtenção e consumo da substância, introduz 

modificações na dinâmica interna dos indivíduos o que influencia não só a sua forma de 

funcionar, mas também a forma de sentir e de ter contacto com os afetos (Fleming, 

2005). Com os indivíduos “anestesiados” e a funcionar de forma operatória, sem 

consciencializar e experienciar estados emocionais subjetivos, a dor mental não deixa de 

ter o seu papel, mas as queixas sintomáticas, mais superficiais, assumem maior 

preponderância e passam a influenciar diretamente a severidade do consumo.  

Ao contrário, em Comunidade Terapêutica os consumos e as terapêuticas 

medicamentosas e de substituição opiácea são praticamente inexistentes, o que faz com 

que, por um lado, o limiar de tolerabilidade não seja aumentado de forma artificial, e, por 

outro, não se perpetue o percurso de fuga à tomada de contato com os afetos que os 

consumos e estilo de vida associado propiciam. Acresce a isso o facto de os indivíduos 

serem obrigados a uma maior consciencialização e contato com os afetos decorrente dos 

programas residenciais, onde se cumpre um rigoroso plano terapêutico e se está sujeito 

às regras da vida comunitária. Este enquadramento promove o confronto dos indivíduos 

com a sua dor mental, não só a sentida no momento, mas também por rememoração 

com a do momento em que a experienciaram com maior intensidade (pior momento) e 
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que habitualmente coincide com os períodos de consumo (Sacks, et al., 2008). Sem a 

possibilidade de anestesiar a dor mental e aumentar artificialmente o seu limiar de 

tolerância, a sua real importância nos processos aditivos é salientada o que contribui para 

explicar o modelo de mediação total.  

Embora se tenha perfeita consciência que a toxicodependência é uma problemática 

multideterminada, e que muitas outras variáveis estarão implicadas, conclui-se que a dor 

mental desempenha um papel mediador importante entre a sintomatologia depressiva e 

ansiosa e a severidade do consumo de substâncias em indivíduos em tratamento. Esta 

importância é mais evidente nos sujeitos que frequentam programas de tratamento livres 

de drogas em regime residencial, onde os objetivos dos tratamentos se concentram na 

obtenção e estabelecimento de mudanças internas que proporcionem aos indivíduos 

crescimento mental e lhes traga benefícios a longo prazo.  

Este estudo confirma que a dor mental é um estado mental separado de outros estados 

mentais dolorosos, que a OMMP-24-P é uma escala válida e confiável para a sua 

avaliação nos dependentes de drogas em tratamento, e que a dor mental desempenha 

um papel mediador importante entre a sintomatologia depressiva e ansiosa, e a 

severidade do consumo de substâncias em indivíduos em tratamento. Conclui-se que os 

consumos que conduzem a uma dependência severa são, com grande probabilidade, 

uma forma de lidar com uma dor mental intolerável, enquanto o abuso ou a dependência 

menos severa é, com grande probabilidade, uma forma de lidar com o sofrimento 

psíquico ou com uma dor mental mais tolerável que ao puder ser, de alguma forma, 

tolerado e pensado não exige que o uso de “anestésicos” seja tão elevado, ou seja que o 

consumo de substâncias tóxicas seja tão severo.  

 

6.2. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

Em termos epidemiológicos mostra-se importante a existência de uma escala validada de 

dor mental já que possibilita quantificar essa variável na população toxicodependente. 

Isto, não só, porque este é um fator determinante para a compreensão, ocorrência e 

manutenção dos comportamentos aditivos, mas também pela grande prevalência de 

comportamentos suicidários que esta população apresenta. 

Numa perspetiva clínica, as conclusões deste estudo vêm trazer implicações quer ao 

nível da compreensão da problemática, e consequente alteração nas conceções e no 

planeamento dos programas terapêuticos e de prevenção da toxicodependência, quer ao 

nível da intervenção terapêutica individual. No primeiro nível, reforça-se a necessidade de 

que os programas de tratamento valorizem as diferentes áreas de funcionamento dos 



 

 

 

119

indivíduos, particularmente as dinâmicas psicológicas relacionadas com os estados 

mentais dolorosos e, consequentemente, que sejam integrados, multidisciplinares, que 

assumam uma visão holística dos problemas e considerem a perceção subjetiva do 

indivíduo na sua constante interação com o meio. Ao mesmo tempo, parece ficar clara a 

importância de que sejam estruturados, com indicações clínicas claras, direcionados às 

necessidades e características individuais e sem nunca descurar a importância de 

promover a abstinência como uma meta a alcançar, mesmo que não no imediato. 

Paralelamente, vêm salientar a importância de que todos os programas terapêuticos, 

inclusive os Programas de Substituição Opiácea, possuam estratégias psicoterapêuticas 

que propiciem a consciencialização e a construção de um espaço simbólico de 

pensamento e contenção, promovendo verdadeiras mudanças nos indivíduos e na sua 

saúde mental.  

Fica, igualmente, patente a importância do desenvolvimento de programas preventivos, 

dirigidos às crianças e jovens, no sentido senão de evitar os consumos de substâncias, 

pelo menos de adiar a idade da sua ocorrência, facto que assume grande importância 

para a incidência e gravidade de uma futura perturbação (Escudeiro, et al., 2006). Estes 

programas preventivos deverão possuir componentes que promovam a regulação e 

expressão emocional, a tolerância à frustração, e valorizar as questões afetivas 

envolvidas nos processos de aprendizagem.  

Ao nível da intervenção individual, a possibilidade de aceder à dor mental permite que ela 

seja incluída nos dados que presidem à escolha do programa de tratamento e das 

terapêuticas mais adequadas a cada indivíduo. Ao mesmo tempo, a dor mental pode ser 

utilizada para aferir a evolução ocorrida durante o tratamento e contribuir para a sua 

avaliação e adaptação às necessidades individuais, num determinado momento. 

Estamos, pois, perante uma abordagem ao fenómeno da toxicodependência que 

contraria algumas das intervenções clínicas preconizadas para esta problemática que 

valorizam o alívio imediato de todos e quaisquer sofrimentos, invalidando com isso a 

construção de um espaço simbólico de pensamento e contenção necessário ao 

crescimento mental (Fleming, 2003). Neste contexto, torna-se necessária uma 

intervenção clínica onde o terapeuta, para além de procurar um novo sentido do sintoma 

toxicodependência na dinâmica psíquica do indivíduo, se ofereça na relação terapêutica 

como contentor das emoções não toleradas do paciente, seja capaz de as transformar e 

devolver de forma a que o paciente as possa integrar no seu Self. Pelo contrário, se o 

terapeuta ceder à tentação de aliviar imediatamente o sofrimento do paciente estará a 

impedir o verdadeiro processo de mudança que virá do trabalho de elaboração e 

integração a longo prazo (Guimarães & Fleming, 2009).  
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Mostra-se, então, necessário desmistificar a ideia, ainda presente, de que a droga é 

exclusivamente fonte de dor, opinião, ainda hoje, partilhada não só por doentes, mas 

também por técnicos e entidades oficiais com responsabilidades nesta área. O mais 

grave nesta formulação é que colocar o sofrimento, a dor, a miséria e o isolamento 

unicamente como efeito dos consumos de drogas não permite e censura a compreensão 

da preponderância da dor mental para a entrada e manutenção da dinâmica aditiva e, 

consequentemente, para a sua resolução. Tal abordagem contribui de forma decisiva 

para a perpetuação do “conluio da cegueira” (Fleming, 1995, p.64), estado em que uns e 

outros se focalizam em questões superficiais evitando a todo o custo o contacto com a 

dor que provêm da consciencialização das “angústias depressivas” inerentes à condição 

humana. 

 

6.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Existem várias limitações a considerar quando se interpretarem as conclusões deste 

estudo. Os dados obtidos mediante o uso de questionários de auto preenchimento 

poderão ter sofrido viés de relato. No entanto, este viés foi reduzido quer pelo anonimato 

do questionário, quer pela utilização de escalas já validadas. Paralelamente, o facto de 

algumas informações se referirem a períodos passados pode ter introduzido um viés de 

memória.  

Também a amostra deste estudo, embora tenha sido recolhida em diversos locais e em 

programas de tratamento ambulatório e residencial, e apresente características que a 

equiparam às utilizadas noutros estudos, pode não ser representativa de toda a 

população toxicodependente em tratamento, requerendo alguns cuidados quanto à 

generalização dos resultados a outras populações. 

Os modelos compreensivos testados explicam aproximadamente 20% da variabilidade da 

severidade do consumo o que indica que outras variáveis terão um papel fundamental na 

manutenção da dinâmica aditiva e deverão ser tidas em consideração. O facto do modelo 

não incluir vários fatores relativos à QDV, importantes na dinâmica individual, que 

poderiam em nosso entender fornecer uma visão mais completa do fenómeno, contribuiu 

de forma decisiva para diminuir a sua abrangência. Por outro lado, a importância da 

noção de limiar e de tolerância à dor mental, já focada anteriormente, vem colocar a 

necessidade de levar em consideração as capacidades adaptativas dos indivíduos, pelo 

que este deverá ser sempre um aspeto a valorizar quando se procuram interpretar os 

valores da dor mental. Ao mesmo tempo, e embora a metodologia tenha sustentação por 

ter sido utilizada pelos autores da escala original, a introdução da variável “no pior 
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momento” no modelo pode ter introduzido algum erro já que não foi alvo de validação 

(Orbach, Mikulincer, Gilboa-Schechtman, et al., 2003b).  

Apesar deste estudo se concentrar na sintomatologia depressiva e ansiosa, pela 

importância particular que elas revelam nesta problemática, poderão existir outras 

características psicopatológicas dos sujeitos que interfiram nos resultados. Contudo, o 

carácter exploratório deste estudo permite que os resultados obtidos sugiram tendências 

e indicadores fundamentais para o conhecimento da problemática estudada. 

 

6.4. PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO PARA O FUTURO 

 

No sentido de responder a algumas das limitações apontadas a este estudo e contribuir 

para o aprofundamento do conceito de dor mental e da sua importância como condição 

existencial básica, mostra-se importante no futuro validar a OMMP-24-P noutro tipo de 

populações, nomeadamente de deprimidos, com e sem comportamentos suicidários, e 

em populações não clínicas.  

Neste contexto, outro aspeto crítico para a OMMP-24-P será a sua capacidade de 

diferenciar entre indivíduos toxicodependentes e não toxicodependentes, pelo que seria 

muito importante realizar um estudo de investigação que permitisse atestar essa 

capacidade.  

Tendo em conta as justificações e a importância que os autores da escala original dão à 

avaliação da dor mental no “pior momento” e à importância que esta variável assumiu no 

nosso modelo compreensivo, será de grande utilidade proceder à validação da OMMP-

24-P com dados referentes ao “pior momento”. 

Pelo carácter relevante que as perturbações psicológicas evidenciam na 

toxicodependência parece-nos, igualmente, importante prosseguir com a construção de 

outros modelos explicativos, com a introdução de novas variáveis com interferência na 

dinâmica aditiva, e considerar o papel da dor mental como mediadora de outras 

perturbações psiquiátricas, nomeadamente perturbações da personalidade. Poderá 

também ser importante considerar um modelo compreensivo em que se considerem os 

mecanismos de defesa e as relações interpessoais, já que desempenham um importante 

papel na questão da tolerância ou intolerância à dor mental, que como vimos se mostra 

fundamental tanto para a compreensão deste fenómeno, como para a saúde mental dos 

indivíduos. 

Por último, considera-se de particular interesse desenvolver estudos com metodologias 

de natureza longitudinal com o propósito de avaliar o real impacto que a dor mental 

assume na ocorrência, manutenção e resolução dos processos de dependência de 
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substâncias. Nesse âmbito, será relevante avaliar esta componente em vários períodos 

da vida de indivíduos incluídos em grupos de risco, procurando obter resultados que 

permitam perceber, relativamente a este dado, que diferenças se encontram entre 

indivíduos que enveredam por percursos aditivos e os outros, e que variações se 

encontram nos indivíduos com percursos aditivos, antes de iniciarem os consumos e nas 

diversas fase do tratamento. Na linha de estudos anteriores e dos modelos teóricos 

existentes, a futura pesquisa usando a OMMP-24-P pode dar uma grande contribuição, 

não só, para a compreensão do suicídio, mas também da dinâmica aditiva e outras 

síndromes psicopatológicos e, consequentemente, permitir desenvolver programas de 

prevenção e tratamento mais efetivos.  
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Apêndice I 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS USADOS NO ESTUDO 
 
 

 

 

1. Consentimento Informado 

2. Questionário Sócio-demográfico 

3. World Health Organization Quality of Life Assessment 

Instrument – Short Form (WHOLQOL- Bref) 

4. Orbach & Mikulincer Mental Pain scale (OMMP) 

5. Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) 

6. Drug Abuse Screening Test (DAST-20) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa de Doutoramento em Saúde Mental do ICBAS – UP 

 

“Validação de uma escala de dor mental e avaliação da 

importância da dor mental para a toxicodependência” 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO E CONFIDENCIALIDADE 

 

 Muito obrigado por ter aceite participar neste estudo. 

 Este estudo faz parte de um Projecto de Doutoramento em Saúde Mental do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. 

 Antes de mais gostaríamos de lhe explicar os objectivos deste estudo e de que 

forma pretendemos que colabore. Com este trabalho pretende-se efectuar a validação 

preliminar de uma escala de dor mental e determinar a importância da dor mental para a 

ocorrência da toxicodependência. A dor mental é uma experiência comum a toda a 

gente. Ela descreve aquilo que se sente quando alguém vivencia angústia e sofrimento. 

Como experiência subjectiva sempre foi difícil a sua operacionalização, daí a 

importância deste projecto com o qual se procura validar um instrumento que permita 

quantificar essa experiência e perceber a sua contribuição para a génese de vários 

estados mentais. 

Assim, pedimos-lhe que responda a um conjunto de perguntas sobre a sua 

experiência de dor mental e alguns conceitos e estados mentais com ela relacionados 

(Qualidade de Vida, Depressão, Ansiedade e Stress).  

Neste programa serão respeitadas as regras de conduta expressas na Declaração 

de Helsínquia e a legislação nacional em vigor, sendo garantida a necessária 

confidencialidade das informações pessoais recolhidas.  

Todas as folhas com informações que identifiquem os participantes serão 

tratadas e armazenadas separadamente, sendo introduzidas numa base de dados 

específica à qual só terá acesso o responsável pela investigação. Toda a restante 

informação será tratada sob código. 

Todos os participantes terão que fornecer consentimento informado. 

 



  

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Conforme a "Declaração de Helsínquia" da Associação Médica Mundial 

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996; 

Edinburgh 2000) 

 

 

 

 

 Eu, _________________________________________, compreendi a 

explicação que me foi fornecida acerca do estudo em que irei participar, tendo-me sido 

dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias.  

Tomei, igualmente, conhecimento de que, de acordo com as recomendações da 

declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada visou 

esclarecer quais os objectivos, os métodos, os benefícios previstos, bem como os 

eventuais desconfortos, da investigação em causa. 

Foi-me garantido que a minha desistência não tinha qualquer efeito posterior 

para além do presente estudo. 

 Por isso, consinto participar respondendo a todas as questões propostas, e aceito 

que a informação obtida seja, posteriormente tratada/avaliada e utilizada para os fins 

previstos. 

 

 

 

  ________________, _____ de __________________ de 200__ 

 

 Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 O inquiridor 

 

 Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 



ID

Nome

1. Sexo

Feminino

Masculino

2. Idade

anos

Data de Nascimento

- -

3. Estado Civil

Solteiro (a)

Casado(a)

União de facto

Separado(a)

Viúvo(a)

4. Quais são as suas habilitações literárias?

Não Completou o 1º ciclo (4º Classe)

1º Ciclo (4ª Classe)

2º Ciclo (2º Ano)

3º Ciclo (9º Ano)

Secundário (12º ano)

Bacharelato

Licenciatura

5. Neste momento é (está):

Estudante

Empregado(a)

Desempregado(a)

Formação Profissional

Reformado(a)

Outra

6. Com quem vive ?

Pais

Irmãos

Esposa(o)/Companheira(o)

Filhos

Sozinho(a)

Amigos(as)

(Pode assinalar mais que uma
alternativa Ex. Esposa e Filhos)?

7. Qual foi a primeira droga que consumiu?

Cannabis

Heroína

Cocaína

Outra

8. Qual a sua droga principal?

Cannabis

Heroína

Cocaína

Outra

9. Que idade tinha quando consumiu pela primeira vez?

10. Com que idade iniciou o consumo da droga principal?

Questionário Sócio-demográfico / Clínico

Instituição

Técnico Referência

Data

- -
ID

48091



11. Como é que consome(ia) a droga principal?

Inalada/fumada

Snifada

Injectada

Outra

12. No último mês consumiu a droga principal:

Diariamente

Uma vez por semana

Ocasionalmente

Nunca

13. Está, neste momento, a tomar alguma medicação?

Antidepressivo

Neuroléptico

Ansiolítico

Estabilizador do Humor

Outro

Não

14. Qual é o Programa de Tratamento em que se encontra?

Ainda não estabelecido

Aguarda Desabituação Internamento/casa

Acompanhamento Psicológico

Antagonista Opiáceo (Antaxone, Destoxican, etc.)

Buprenorfina (subutex, Suboxone)

Metadona

Comunidade Terapêutica

(pode assinalar mais do que uma alternativa EX.
Comunidade Terapêutica e Metadona)?

15. Há quanto tempo está no Programa de Tratamento?

Uma semana

Um mês

Três meses

Seis meses

Um ano

Mais de um ano

(assinale o que mais se aproxima)

16. Já efectuou algum tratamento para a dependência de substâncias anteriormente?

Nenhuma vez

Uma vez

Duas ou 3 vezes

Mais de 3 vezes

16. Já alguma vez teve uma overdose?

Não

Sim 48091



Instruções
Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida.
Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma pergunta, escolha
a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta que lhe vier primeiro a cabeça.
Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha
em conta a sua vida nas duas últimas semanas.
Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder à seguinte pergunta:

WHOQOL-BREF
(OMS Group, 1998)

Traduzido e adaptado por Centro Português da Organização Mundial de Saúde para a Avaliação da
Qualidade de Vida (2005)

Recebe das outras pessoas o tipo de
ajuda que necessita?

Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente

1 2 3 4 5

Deve preencher o círculo do número que melhor descreve o apoio que recebeu das outras pessoas nas duas
ultimas semanas. Assim, marcaria o número 4 se tivesse bastante apoio, ou o número 1 senão tivesse tido
nenhum apoio nas duas últimas semanas.
Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e preencha o circulo do número da
escala para cada pergunta que lhe parece que dá a melhor resposta.

1 (G1) Como avalia a sua qualidade de
vida?

Muito Má Má Nem boa Nem Má Boa Muito Boa

1 2 3 4 5

2 (G4) Até que ponto está satisfeito(a)
com a sua saúde? 1 2 3 4 5

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito Nem satisfeito
Nem insatisfeito

Satisfeito Muito Satisfeito

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas semanas.

3 (F1.4) Em que medida as suas dores
(físicas) o(a) impedem de fazer o que
precisa de fazer?

1 2 3 4 5

Nada Pouco Nem pouco
Nem muito

Muito Muitíssimo

4 (F11.3) Em que medida precisa de
cuidados médicos para fazer a sua vida
diária?

1 2 3 4 5

5 (F4.1) Até que ponto gosta da vida?
1 2 3 4 5

6 (F24.2) Em que medida sente que a
sua vida tem sentido? 1 2 3 4 5

7 (F5.3) Até que ponto se consegue
concentrar? 1 2 3 4 5

8 (F16.1) Em que medida se sente em
segurança no seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5

9 (F22.1) Em que medida é saudável o
seu ambiente físico? 1 2 3 4 5

ID
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As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer certas coisas nas
duas últimas semanas.

10 (F2.1) Tem energia suficiente para a
sua vida diária?

Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente

1 2 3 4 5

11 (F7.1) É capaz de aceitar a sua
aparência física? 1 2 3 4 5

12 (F18.1) Tem dinheiro suficiente
para satisfazer as suas necessidades? 1 2 3 4 5

13 (F20.1) Até que ponto tem fácil
acesso às informações necessárias
para organizar a sua vida diária?

1 2 3 4 5

14 (F21.1) Em que medida tem
oportunidade para realizar actividades
de lazer?

1 2 3 4 5

15 (F9.1) Como avaliaria a sua
mobilidade [capacidade para se
movimentar e deslocar por si
próprio(a)]?

1 2 3 4 5

16 (F3.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com o seu sono? 1 2 3 4 5

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito Nem satisfeito
Nem insatisfeito

Satisfeito Muito Satisfeito

17 (F10.3) Até que ponto está satisfeito(a)
com a sua capacidade para desempenhar
as actividades do seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

18 (F12.4) Até que ponto está
satisfeito(a) com a sua capacidade de
trabalho?

1 2 3 4 5

19 (F6.3) Até que ponto está
satisfeito(a) consigo próprio(a)? 1 2 3 4 5

20 (F13.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com as suas relações
pessoais?

1 2 3 4 5

21 (F15.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com a sua vida sexual? 1 2 3 4 5

22 (F14.4) Até que ponto está
satisfeito(a) com o apoio que recebe
dos seus amigos?

1 2 3 4 5

23 (F17.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com as condições do
lugar em que vive?

1 2 3 4 5

24 (F19.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com o acesso que tem
aos serviços de saúde?

1 2 3 4 5

25 (F23.3) Até que ponto está
satisfeito(a) com os transportes que
utiliza?

1 2 3 4 5

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se sentiu bem ou satisfeito(a) em relação a vários
aspectos da sua vida nas duas últimas semanas.

26 (F8.1) Com que frequência tem
sentimentos negativos, tais como
tristeza, desespero, ansiedade ou
depressão?

1 2 3 4 5

Nunca Poucas
vezes

Algumas
vezes

Frequen-
temente

Sempre

A pergunta que se segue refere-se à frequência com que sentiu ou experimentou certas coisas nas duas
últimas semanas.
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MENTAL PAIN SCALE (OMMP)
(Orbach & Mikulincer, 2003)

Traduzida e adaptada por R. Guimarães (2008)
A dor mental é uma experiência comum a toda a gente. Ela descreve aquilo que se sente quando alguém experiencia
angústia e sofrimento. Gostaríamos que nos ajudasse a conhecer o que as pessoas enfrentam quando sentem dor
mental. As afirmações que se seguem descrevem diferentes aspectos de dor mental. Gostaríamos de saber quais
destas afirmações descrevem a sua própria experiência de dor mental neste momento, e no momento da sua vida
em que ela foi mais intensa. Por favor recorde que não existe uma resposta certa ou errada. O importante para
nós é conhecer a realidade da sua experiência pessoal. Cada afirmação terá que ser classificada numa escala de 1-5.

A Classificação é a seguinte:
1 - Discorda fortemente com a afirmação (DF)
2 - Discorda da afirmação (D)
3 - Concorda em parte com a afirmação (CP)
4 - Concorda com a afirmação (C)
5 - Concorda fortemente com a afirmação (CF)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51. Ninguém está interessado em mim.

1 2 3 4 5

2 Estou completamente indefeso. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 Sinto um turbilhão emocional dentro
de mim.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4 Não sou capaz de fazer nada. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5 Vou desmoronar. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 Tenho medo do futuro. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7 Sou rejeitado por todos. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8 Sou inundado por vários
sentimentos.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9 Estou completamente derrotado. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10 Sinto que perdi algo que nunca
voltarei a encontrar.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

11 Sinto-me entorpecido, como se não
estivesse vivo.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

12 Sinto-me abandonado e só. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

13 Não tenho controlo sobre a minha
vida.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

14 Os meus sentimentos mudam a toda
a hora.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

15 Sou um estranho para mim mesmo. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

16 Os outros odeiam-me. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

17 Sinto que já não sou o que
costumava ser.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18 Não tenho valor. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

19 Sinto-me paralisado. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

20 Não me consigo concentrar. 1 2 3 4 5

21 Não posso confiar em mim. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DF D CP C CF DF D CP C CF

No momento presente No pior momento

ID
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A Classificação é a seguinte:
1 - Discorda fortemente com a afirmação (DF)
2 - Discorda da afirmação (D)
3 - Concorda em parte com a afirmação (CP)
4 - Concorda com a afirmação (C)
5 - Concorda fortemente com a afirmação (CF)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 522. A situação difícil nunca se vai alterar.

1 2 3 4 5

23. Sinto que não sou real. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

24. Tenho dificuldades em pensar. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

25. O mundo mudou para sempre. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

26. Sinto-me confuso. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

27. Não tenho controlo sobre o que se
está a passar dentro de mim.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

28. Nunca serei capaz de diminuir a
minha dor.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

29. A minha vida parou. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

30. Não tenho ideia acerca do que
esperar do futuro.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

31. Algo na minha vida se estragou para
sempre.

1 2 3 4 5

32. Existe incerteza quanto à minha vida
e a mim mesmo.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DF D CP C CF DF D CP C CF

No momento presente No pior momento

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

33. Nunca mais serei a mesma pessoa. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

34. Há grandes altos e baixos nos meus
sentimentos.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

35. Não tenho controlo sobre a situação. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

36. Não tenho objectivos para o futuro. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

37. Não tenho desejos. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

38. Não consigo encontrar um sentido
para minha vida.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

39. Não consigo alterar o que me está a
acontecer.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

40. A dor nunca desaparecerá. 1 2 3 4 5

41. Sinto que estou vazio por dentro. 1 2 3 4 5
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ESCALA DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E STRESS (EADS-21)
(Lovibond & Lovibond, 1995)

Traduzido e Adaptado por J. L. Pais Ribeiro (2003)

Por favor leia cada uma das afirmações abaixo e assinale 0,1,2 ou 3 para indicar quanto cada afirmação se
aplicou a si nas duas últimas semanas. Não há respostas certas ou erradas. Não leve muito tempo a indicar
a sua resposta.

Não se aplicou
nada a mim

Aplicou-se a mim
algumas vezes

Aplicou-se a mim
muitas vezes

Aplicou-se a mim
a maior parte das
vezes

0 1 2 3
1. Tive dificuldades em me acalmar.

0 1 2 3
2. Senti a minha boca seca.

0 1 2 3
3. Não consegui sentir nenhum sentimento positivo.

0 1 2 3
4. Senti dificuldades em respirar.

0 1 2 3
5. Tive dificuldade em tomar iniciativa para fazer
coisas.

0 1 2 3
6.Tive tendência a reagir em demasia em
determinadas situações.

0 1 2 3
7. Senti tremores (por ex. nas mãos).

0 1 2 3
8. Senti que estava a utilizar muita energia nervosa.

0 1 2 3
9. Preocupei-me com situações em que podia
entrar em pânico e fazer figura ridícula.

0 1 2 3
10. Senti que não tinha nada a esperar do futuro.

0 1 2 3
11. Dei por mim a ficar agitado.

0 1 2 3
12. Senti dificuldade em me relaxar.

0 1 2 3
13. Senti-me desanimado e melancólico.

0 1 2 3
14. Estive intolerante em relação a qualquer coisa
que me impedisse de terminar aquilo que estava a
fazer.

0 1 2 3
15. Senti-me quase a entrar em pânico.

0 1 2 3
16. Não fui capaz de ter entusiasmo por nada.

0 1 2 3
17. Senti que não tinha muito valor como pessoa.

0 1 2 3
18. Senti que por vezes estava sensível.

0 1 2 3
19. Senti alterações no meu coração sem fazer
exercício físico.

0 1 2 3
20. Senti-me assustado sem ter tido uma boa razão
para isso.

0 1 2 3
21. Senti que a vida não tinha sentido.
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Drug Abuse Screening Test (DAST)
(Skinner, 1982)

Traduzido e Adaptado por P.P. Machado e J.M. Klein (2002)

Instruções: As respostas que se seguem dizem respeito ao seu potencial envolvimento com drogas não
incluindo bebidas alcoólicas durante os últimos 12 meses. Leia atentamente cada afirmação e decida se
a sua resposta é " SIM" ou "NÂO". Depois assinale a sua resposta pessoal ao lado da questão.
Nas afirmações o "abuso de drogas" refere-se: (1) ao uso em excesso ou acima das indicações de drogas
prescritas e (2) qualquer uso não médico de drogas. As várias categorias/grupos de drogas podem incluir:
cannabis (p. ex. marijuana, haxixe), inalantes (p. ex. colas, diluentes), tranquilizantes (p ex. valium),
barbiturinos, cocaína, estimulantes (p. ex. speed), alucinogénios (p. ex. LSD) ou narcóticos (p. ex. heroína).
Recorde que as questões não se referem a bebidas alcoólicas.

Estas questões referem-se aos últimos 12 meses.

1. Tem usado outras drogas além das necessárias por razões médicas? sim não

2. Tem abusado das drogas prescritas (receitadas pelo médico)? sim não

3. Abusa de mais do que uma droga num dado momento? sim não

4. Consegue passar a semana sem consumir drogas? sim não

5. É sempre capaz de parar de usar drogas quando o quer fazer? sim não

6. Teve alguma vez uma "branca" por ter consumido drogas? sim não

7. Alguma vez se sentiu mal ou culpado pelo seu abuso de drogas? sim não

8. Alguma vez o/a seu/sua marido/mulher, namorado(a), companheiro(a) (ou
pais) se queixou sobre o seu envolvimento com as drogas? sim não

9. O abuso de drogas criou problemas entre si e o/a seu/sua marido/mulher,
namorado(a), companheiro(a) ou os seus pais? sim não

10. Perdeu amigos devido ao seu consumo de drogas? sim não

11. Negligenciou a sua família devido ao abuso de drogas? sim não

12. Teve problemas no trabalho devido ao abuso de drogas? sim não

13. Perdeu o emprego devido ao abuso de drogas? sim não

14. Envolveu-se em brigas quando estava sob a influência de drogas? sim não

15. Envolveu-se em actividades proibidas por forma a obter drogas? sim não

16. Foi alguma vez preso pela posse ilegal de drogas? sim não

17. Experimentou alguma vez sintomas de ressaca/abstinência? sim não

18. Tem tido problemas médicos como resultado do seu consumo de drogas (p.
ex. perda de memória, hepatite, convulsões, hemorragias, etc)? sim não

19. Recorreu a alguém, pedindo ajuda para o seu problema com a(s)
Droga(s)? sim não

20. Já esteve envolvido num programa de tratamento especificamente relacionado
com o uso de droga? sim não
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Apêndice II 

 
 
 
 

ARTIGO PUBLICADO 
 
 

 

 

 
 
 
 
DOR QUE CONSOME. PARA UMA COMPREENSÃO DA DOR 
MENTAL NA TOXICODEPENDÊNCIA 

 
 



  

 

 

 

 

 






















